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  من دورة شرح دلیل الطالب لنیل المطالب ثامنتفریغ اللقاء ال

  - حفظھ هللا - للشیخ محمد عبد الواحد                             
  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین صلى هللا وسلم وبارك على عبده 
أن ال إلھ إال هللا وحده ال وأشھد .. أجمعین ورسولھ نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ

ي فف شریك لھ وأشھد أن سیدنا محمدا عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، أما بعد،
شرح متن ، وھذا الدرس الثامن من باب المسح على الخفینھذه اللیلة نبتدئ من 

رحمھ هللا تعالى، ونحاول إن شاء هللا أن ننھي  دلیل الطالب للشیخ مرعي الكرمي
المسح على الخفین وباب نواقض الوضوء، ونسأل هللا تعالى التوفیق الیوم باب 

  .والسداد
ذكر ھذا الباب أحكام المسح " باب مسح الخفین: "- رحمھ هللا تعالى -قال المؤلف 

على الخفین مما یتعلق بشروط المسح وما یتعلق بكیفیة المسح و مبطالت المسح، 
في الباب الماضي تكلم على الوضوء، ووجھ مناسبة ھذا الباب  للباب الذي قبلھ أنھ 

أنَّ الوضوء متعلق باألعضاء األربعة التي ذكرھا هللا  وذكر أحكام الوضوء ومعلومٌ 
ُلبس ْجلْین كالرِ  : سبحانھ وتعالى، وھذه األعضاء األربعة بعضھا یكون علیھ حوائل ت

النسبة ر بیلبس علیھما الخفان، وكذلك الرأس تلبس علیھا العمامة ویلبس علیھا الخما
ً  .على بعض ھذه األعضاء) في موضع الكسر(للمرأة، وقد توضع جبیرة  ج یُحتا اإذ

إلى بیان ھذه األحكام التي تتعلق بالحوائل التي تُوضع على أعضاء الوضوء فمسح 
عن غسل ما تحتھ لذلك ذكروه بعد الكالم عن  یعتبر بدال) كالخف وما أشبھھ(الحائل 

  .الوضوء
إلى  "یجوز بشروط سبعة لبسھما بعد كمال الطھارة بالماء. لخفینباب مسح ا: "قال

في ھذا الباب یذكرون المسح على الخفین ویذكرون الجوارب والخمار  آخره،
والعمامة والجبیرة، والمؤلف ھنا رحمھ هللا اقتصر على الكالم على الخفین 

على  المسح على الجورب والمسحوالجبیرة، وھذا فیھ قصور ألن بیان كالم 
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ألن ھذه مفردات  العمامة والمسح على الخمار من مھمات المذھب الحنبلي
كما أن المذھب لھ مفردات فیھا مشقة فلھ مفردات فیھا سھولة كشأن سائر  ،المذھب

المذاھب كما ذكرنا من قبل، فعندما نتكلم عن المسح على الخفین ونأتي إلى الكالم 
َخص  عن المسح عن الجورب والمسح على الخمار والعمامة یظھر ھنا شيء من الرُّ

الموجودة في المذھب الحنبلي التي انفرد بھا عن بقیة المذاھب، فالحنابلة لھم عنایة 
كبیرة بذكر مفردات المذھب، ولھم عنایة كبیر بالنص علیھا واالستدالل لھا، وعدم 

ا أنھ أیض ذكر  فیھ ھذا المتن في ھذا الباب تقصیر من الماتن رحمھ هللا تعالى كما
من األحكام المھمة، ولو لم تكن من المفردات فھي من األحكام المھمة فحیث ذكرت 
المسح على الخفین فاذُكر ما یشبھ الخفین أو ما یكون من الحوائل مما یذكر في ھذا 

الباب كسائر المتون یعني لو نظرت في الزاد أو أخصر المختصرات في عمدة 
المسائل كلھا، فحیث لم تذكر ھنا فھذا یعد تقصیرا الطالب للبھوتي ستجد ذكر ھذه 

  .من المؤلف رحمھ هللا
، ھي شرعا ما ثبت على خالف المسح على خفین رخصة وھي ما تقابل العزیمة

دلیل شرعي لمعارض راجح، وھي من أوصاف الحكم الوضعي، والمسح على 
  .یلبس لیمسح الخفین ولكن ال یُسن أن اسلھما ِلَمن كان البسً ن أفضل من غالخفی

یجوز ھنا بمعنى یصح المسح عن الخفین، ھو " یجوز بشروط سبعة: "قال رحمھ هللا
ضل ال ف: الحكم المباح یعني -ال یتكلم ھنا عن الجواز الذي یعني استواء الطرفین

للمسح وال فضل للغسل، ألنھم قالوا ان المسح أفضل من الغسل لكن ال یلبس لیمسح، 
فالجواز ھنا بمعنى یصح المسح على الخفین ونحوھما  سح،ال یُسنُّ أن یلبس لیم

 حوھذا االصطال -بشروط سبعة، والجائز یطلق في بعض اإلطالقات بمعنى المباح 
ل في ال فض -كما ذكرنا من قبل –جائز ومباح، مباح یعني استواء الطرفین  -الشائع

عم ، ویطلق أیضا لیالفعل وال فضل في الترك، وال ذمَّ في الفعل وال ذمَّ في الترك
غیر الحرام فیشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح اللي ھو مستوي الطرفین 

  .فیعم كل ما لیس حرام
یعني یجوز المسح على الخفین إذا توافرت شروط سبعة  "یجوز بشروط سبعة: "قال

  . في ھذا الممسوح أو في حال المسح على الخفین
 لبسھما بعد كمال الطھارة بالماء: "لفي كالم المؤلف قا :الشرط األول"  
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لبسھما یعني لبس الخفین بعد كمال الطھارة بالماء أي بعد أن تتطھر طھارة كاملة 
من الحدث یعني، وتكون الطھارة بالماء ففُھم من ذلك أنھ لو لبسھما بعد طھارة بغیر 

م بدل الوضوء  :الماء فإنھ ال یصح المسح، كطھارة التیمم شخص لیس عنده ماء وتیمَّ
ثم لبس الخفین فال یصح أن یمسح، ال یجوز المسح ھنا، ألنھا لیست طھارة ماء، لو 

أراد بعد ذلك، قد یقول قائل كیف یمسح وھو أصال یتیمم، نقول نعم لو أنھ تیمم 
سح مولبس الخفین ثم وجد ماء فأراد أن یتوضأ وقال أنا لبست الخفین بعد طھارة فأ

علیھما؟ نقول ال یصح المسح علیھما، ال یجوز، ألنك لم تلبسھما بعد طھارة ماء البد 
  من طھارة ماء،

یعني تطھرت تطھرا  ،البد أن تكون ھذه الطھارة التي بالماء طھارة كاملةأیضا 
كامال ثم لبست الخفین، فلو أنھ مثال توضأ ثم غسل رجلھ الیمنى ثم لبس الخف 

ھ الیسرى ثم لبس الخف األیسر، نقول ال یصح المسح ھنا، األیمن ثم غسل رجل
ًا البد أن یُلبس الخفان  لماذا؟ ألنك لبست الخف األیمن قبل كمال الطھارة بالماء، إذ
بعد كمال الطھارة بالماء، أو مثال مسح رأسھ في الوضوء ثم لبس العمامة ثم غسل 

یصح المسح على العمامة، ال  :رجلیھ وأراد أن یمسح على العمامة بعد ذلك، نقول
لماذا؟ ألنك لم تلبس العمامة بعد كمال الطھارة بالماء بل لبست العمامة بعد مسح 

ت نقول ألنك لبس !الرأس فقط ولم تكن قد غسلت رجلیك، فأین كمال الطھارة بالماء
العمامة قبل كمال الطھارة بالماء والبد أن تلبس العمامة بعد كمال الطھارة بالماء، 

د أن تلبس الخفین بعد كمال الطھارة بالماء والبد أن تلبس الجبیرة بعد كمال والب
الطھارة بالماء، ھذا عام في جمیع ما یمسح، البد من تطھر كامل، ینتھي الوضوء 

یعني، یتوضأ وضوء كامال مجزئا، ثم تلبس بعد ذلك، لیس المراد بالكمال ھنا 
مجزئة التي یقال فیھا ارتفع الحدث، المراد بالكمال یعني الطھارة ال، االستحباب

یعني كمال الطھارة ھنا لیس المراد أن تتوضأ وضوء تأتي فیھ بالواجبات 
بحیث أن الوضوء  والمستحبات، وإنما المراد أن تتوضأ وضوء یرفع الحدث،

انتھى، كمل، تم، القدر المجزئ منھ قد تم، وھذا ال یكون إال بعد غسل الرجلین في 
  .یب یعني یكون آخر شيء یغسل ھو الرجالنموضعھما، الترت

، أي ولو مسح فیھا على حائل وھذه مھمة، یعني "بعد كمال الطھارة بالماء : " وقولھ
لو توضأ وضوء كامال وكان قد لبس خفین فمسح على الخفین في ھذا الوضوء، 
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طھارة بالماء وانتھى ثم لبس عمامة وقد تطھر بالماء وغسل أعضاءه كلھا لكنھ 
على الخفین، مسح على حائل وھو الخفان، فلھ أن یمسح على العمامة بعد  مسح

ذلك، لماذا؟ ألنھ لبس العمامة بعد كمال الطھارة بالماء، نعم ھو مسح فیھا على حائل 
لكنھا طھارة كاملة لیست ناقصة، الطھارة التي فیھا مسح على الخفین لیست ناقصة، 

ط نستثني ما فیھ تیمم، یعني ما تیمم، لم ھي كالطھارة التي فیھا الغَسل، نحن فق
یستعمل الماء إذا كان قد تیمم، أما إذا كان مسح على حائل فال إشكال في ذلك، 

كما سیأتینا إن شاء هللا  ألن التیمم ال یرفع الحدث، التیمم مبیح على المذھبلماذا؟ 
  دث وال یرفع الحدث، فالبد أن تكون لبست الخف ونحوه بعد طھارة ترفع الح

 وسترھما لمحل الفرض: "في كالم المؤلف قال الشرط الثاني"  
ستر، الكالم كلھ اآلن على الخفین، وكذلك الجورب حكمھ حكم الخفین، ما یقال في 

الخف یقال في الجورب، ال فرق عندنا بین الخف والجورب، الخف ھو ما یُلبس في 
ف والقطن وما إلى الرجل من الجلود، والجورب ما یلبس من غیر الجلود كالصو

ما یلبس في الرجل من غیر الجلد، ھذا یسمى جورب، : ذلك، ھكذا عرفھ أصحابنا
فما یقال في حكم الخفین یقال في حكم الجوربین، یعني ال یفردون الجورب بأحكام، 

 .بل الكالم في الخف كالكالم في الجورب
 "ھذا  ، أي ستر الخفین والجوربین لمحل الفرض،"وسترھما لمحل الفرض

أیضا سیقال في العمامة ویقال في الخمار، لكن سنتكلم في العمامة والخمار 
على شيء وھو أنھم قالوا في العمامة إنھا البد أن تستر ما لم تجري 

العادة ُبكشفھ، یعني ھنا في الخف یقول سترھما لمحل الفرض، ما محل 
الرجلین  خفانمن أصابع القدمین إلى الكعبین، فیستر ال الفرض في الرجلین؟

إلى الكعبین، فمحل الفرض البد من غسلھ في الوضوء، فلو انكشف منھ شيء 
ولو یسیٌر ال یصح المسح، سواء كان ھذا بسبب خفة، یعني یشف عما تحتھ، 
أو سقط من القدم، أو ظھر بعض محل الفرض، أو كان فیھ خرق أو شق أو 

أن یستر محل الفرض،  قطع وما إلى ذلك، كل ھذا یمنع من المسح علیھ، البد
فالرأس قالوا، تستر العمامة ما لم تجري العادة بكشفھ، ما الذي جرت العادة 

بكشفھ؟ أنت ترى اآلن، طبعا ھذه لیست عمامة، ھذه طاقیة، لكن العمامة 
تشبھھا، المسح ال یصح على الطاقیة، لكن أذكر لك اآلن، أن األذنین 
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رأس مكشوفة، قد یظھر أیضا شیئا مكشوفتان، واألذنان من الرأس، جوانب ال
من مقدم الرأس، مقدم الرأس أحیانا یكون ظاھرا من العمامة، فھذا أیضا معفٌو 

عنھ، یبقى مقدم الرأس، جوانب الرأس، مؤخر الرأس أیضا قد یظھر من 
العمامة، ھذا كلھ مما جرت العادة بكشفھ فال إشكال فیھ، لكن في الخف، ال، 

 وسترھما لمحل الفرض ولو بربطھم: "لفرض، قالالبد من ستر جمیع محل ا
، یعني ولو كان ستر محل الفرض بربطھما، وتنضم ھذه الخروق، یعني فیھ "

َط وتنضم، فال ینكشف شيء من القدم، ھذا ال إشكال فیھ، ال  خروق لكن تُرب
  بأس بھ

 وإمكان المشي بھما عرفا: "قال الشرط الثالث"  
لجورب، إمكان المشي في الخفین وفي الجوربین قلنا الكالم ھنا في الخف وفي ا 

عرفا، أي أن ھذین الخفین، أو ھذین الجوربین، یمكن أن یمشي اإلنسان بھما، وھذا 
المشي ضابطھ العرف، أي ُعرف الفقھاء، حتى لو كان غیر معتاد لبسھ، وھذا یرد 
ى على من یزعم أن مذھب الحنابلة، عدم صحة المسح على الجوارب المعاصرة حت

 التي تستر محل الفرض،
بعض الناس في زماننا اآلن خرج یقول: "المسح على الجوارب القطن والصوف ال 

یصح على مذھب الحنابلة، لیھ یا جماعة؟ قال ألنھم قالوا: "إمكان المشي بھما 
عرفا" أو إمكان المشي بھما، وأنت ال تمشي على الجورب كما تمشي على الخف، 

أي  -ما الذي فھمتموه من إمكان المشي بھما عرفا؟ ھم طب یا جماعة ما فھمكم؟
الحنابلة یقولون إنھ ال یسقط إذا مشى بھ، ال یتثنى، ال یتخرق، وضابط ذلك أن یُْمِكن 
المشي، مش یمشي بالفعل، أن یمكن المشي، شوف العبارة، وھذه عبارة األصحاب، 

لنا أو حال كثیر من إمكان المشي بھما عرفا، یعني ولو لم یمش بالفعل، وھذا حا
أو  ،الشارع وال حتى بالخف، یلبس نعالالناس، ھو ال یمشي بالجورب بالفعل في 

یركب سیارة مثال وال یتحرك إال بالسیارة فال یتنقل على قدمیھ وھذا حال كثیر من 
الناس، فھو ال یلزم أن یمشي بالفعل، بل یمكن أن یمشي بھما، طیب المشي ھذا 

ثة، عشرة؟ قالوا: ال، المشي ُعرفا، ولھذا ضربوا أمثلة بالخف یعني یوم یومین ثال
الذي من خشب ومن زجاج، إذا كان زجاجا ال یشف، زجاجا یستر ما وراءه، 

وبالخف الذي من حدید، كل ذلك قالوا یصح المسح علیھ حیث ستر محل الفرض، 
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طیب، ھل یمكن أن تمشي على خف خشب وزجاج كما تمشي على الخف الذي من 
ا، لماذا جئتم في الجورب وقلتم البد أن یمشي بھ كما  ً جلود؟ طبعا ھذا ممتنع، إذ

یمشي على الجلد؟ قالوا ألن اإلمام أحمد قال: إنما مسح الصحابة على الجوربین 
ألنھما كالخفین یذھب فیھما الرجل ویجيء، طیب ما ھذا صحیح، یجب فیھما الرجل 

و على الجبال أو على الحصى؟ ال، ھو یجيء، ھو قال یذھب ویجيء مشیا معینا أ
قال یذھب ویجيء، لو على السجاد، لو على الطریق المسفلت، لو على الطریق غیر 

المعبد، أیا كان، ولھذا األصحاب نصوا على ھذا، قالوا: " عرفا "، وھنا حتى في 
ًا"، یعني في عرف الفقھاء كما فسره  المتن، قال: "عرفا"، "إمكان المشي بھما عرف

بن ِعوض رحمھ هللا في حاشیتھ، وكالمھم یدل على ھذا، كیف تقول یمشي بھ كما ا
یمشي على الجلد وھم یقولون یصح المسح على الزجاج؟ وعلى الخشب؟ وھل 

 الزجاج والخشب یمشى علیھما كما یمشى على الجلد؟ 
ا ھذا فھم سقیم لكالم االصحاب الذین ً یقولون في زماننا أن الجوارب الصوف  إذ

 .والقطن ونحو ذلك ال یصح علیھا على مذھب الحنابلة یا جماعة ھذا فھم غلط
طبعا بعض الناس المسألة ھذه أحیانا تبحث بحثا نزیھا یعني یكون الواحد أخطأ في 
الفھم وأحیانا وھو األغلب االن من المتكلمین انھا تثار للتشنیع على السلفیة طبعا أنا 

ون ھذا، لكن االنصاف ،یعني ھم یقولون أن السلفیون ال أدافع عن السلفیة وأنتم تعلم
شائع عندھم المسح عن الجوارب، طب نحن نقول الجورب الخفیف ال یصح المسح 

َّعل إال  علیھ، وھذا مذھب االئمة األربعة، ألنھ لم یقل بالمسح على الجورب غیر الُمن
 الجورب منالمسح على الحنابلة فیشترط في الجورب أن یكون ساترا، وھم أصال 

فالجورب إذا كان خفیفا ال یمسح علیھ، ال عند الحنابلة وال عند  مفردات الحنابلة،
غیرھم من بقیة المذاھب االربعة ولكن الجورب انتم جئتم الى شيء اصال فلو حتى 

كان صفیقا ال یصح المسح علیھ لیھ یا جماعة؟ قالوا ألنھم قالوا امكان متابعة 
لط، امكان متابعة المشي انتم تفھمونھ لیس على مراد المشي، طب انتم فاھمین غ

فیصح على المذھب المسح على ، ھذا الفھم الذي فھمتموه غیر صحیح الفقھاء،
أصال فسروا الجورب بالملبوس .  وما إلى غیر ذلك وھكذا جوارب القطن والصوف

من غیر الجلد من الصوف ونحوه فالصوف والقطن وكل ھذه جوارب یصح المسح 
 ھا فقط تكون ساترة یعني مثل ما تقول یعني بقیة الشروط طبعا شروط الخفین،علی
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لكن یمشى بھا مسافة معینة أو تكون كالجلد بعض الناس یقول لك الزم تمشي بھ كما 
تمشي على الجلد من أین جئت بھذا؟ لو كان كذلك لما صح أن تمسح على الخشب 

ى جواز المسح على الخف والزجاج وھم ینصون على ھذا اصال ھم ینصون عل
ى المكثف من غیر الجلود كل ھذا یذكرونھ وعلى لالزجاج الساتر وعلى الجلود وع

الفقھ لیس للمكایدة ... احدا في الفقھ  نكاید الخشب والحدید إذا یا جماعة نحن
وللنزاعات وتصفیة الحسابات بین األحزاب والفِرق، الفقھ یفھم على مراد الفقھاء 

من نحب قال بھ من نكره قال بھ ننتسب الیھ قال بھ من ال ننتسب  قال بھ) سواء(
  .نحن نتجرد في بحث االحكام الشرعیة :إلیھ

أما مسألة ھل یصح المسح على الجورب الشفاف كجوارب النساء مثال؟ دي مسألة 
أخرى، معتمد المذھب عندنا أنھ ال یصح وھو مذھب األئمة األربعة وھنا یبحث بحثا 

الخروج عن المذاھب االربعة ھل یجوز مخالفة المذاھب االربعة ولم  آخر ھل یجوز
یقل بھذا اال افراد قلیلة من السلف منقول عن بعض السلف لكنھ قول غیر مشھور 

عن االئمة االسالم وقال بھ شیخ االسالم رحمھ هللا من الحنابلة ووافقھ كثیر من 
ب االربعة أو مخالفة المعاصرین فھذا بحث اخر وھو بحث الخروج عن المذاھ

المذاھب االربعة وھذا قد أفضنا فیھ وتكلمنا فیھ كثیرا ویرجع لرسالة الحافظ بن 
  .رجب الرد على من اتبع غیر المذاھب األربعة

  .إذا كان المشي بھما من العرف فمرد ذلك الى العرف طیب قال
  ثبوتھما بنفسھما :الخامسالشرط  

شد  یعني بذاتھما بغیر "ثبوتھما بنفسھما"ھذا أیضا في كالم المؤلف الشرط الرابع، 
فإن لم یثبت الخف اال بشده فال یجوز المسح علیھ الن الرخصة وردة في الخف 

المعتاد والخف المعتاد الذي یثبت بنفسھ إذا ما مشیت علیھ وال یحتاج الى شد فال 
 .یجوز على ما یسقط

  واباحتھما: "الق: السادسالشرط" 
أي اباحة الخفین فال یصح المسح علیھما ألنھا رخصة والرخصة ال تستباح على 
المعاصي فإذا كان الخف محرما كالمسروق وكالمغصوب وكخف الحریر بالنسبة 
للرجل فال یجوز المسح علیھ وان كان للضرورة طب لو كان ضرورة ماذا نصنع 

الخف ولكن ھذا الخف محرم أو كان من مثال شخص یمشي في برد شدید جدا ولبس 
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حریر أو ما إلى ذلك قالوا یخشى سقوط قدمیھ من شدة البرد تتجمد اطرافھ لو خلع 
الخف قالوا ال یجوز المسح علیھ؛ یا سالم نعمل ایھ ؟ یعني یخلع خفیھ واطرافھ 

ا قتتجمد؟ ال ما قلناش؛ نقول ھنا المسح ال یصح لكن ماقلناش اخلع البد ان تكون دقی
في فھم كالم الفقھاء یعني بعض الناس یجي یقول لك استغرب ھنا طب انتوا بتقولوا 

مسح البد من اباحتھما ولو للضرورة یعني ولو كان للضرورة البد لإلباحة؛ ماذا 
نصنع لو لبسھما للضرورة سیتضرر لو خلع الخفین نقول بردو مایمسحش علیھ، 

عن غسل الرجلین احنا ما قلناش اخلج طب ایھ الحل یعني؟ الحل ان یتیمم بدال 
وتسقط قدماك أو أطرافك محدش قال كده نقول انت لبستھما یجب خلعھما طب في 
ضرر من الخلع في ضرورة للبس نعمل ایھ نقول في ھذه الحالة توضأ وتتیمم بدال 

عن غسل الرجلین بدال عن ھذا العضو المستور، لم نقول اخلعھما وتضرر إحنا قلنا 
 .ونرفال بد من فھم كالم الفقھاء كما یقولون وكما یقر ال تمسح
 وطھارة عینھما: "قال :الشرط السادس"  

یعني طھارة ذات الخف یكون الخف متخذا من شيء طاھر ال ینفع أن نمسح على 
خف من جلود نجسة من جلود المیتة فال یصح أو جلد حیوان حي نجس كالكلب 

ھ لو لبس خفا غیر طاھر ویتضرر قلنا یتیمم والخنزیر كل ھذا ال یجوز طب نعمل إی
ّى بھ  .للضرورة للمستور ویعید ما صل

 وعدم وصفھما للبشر" :الشرط السابع" 
عدم رؤیة البشر من وراء الخفین أو = ھذا الشرط االخیر في كالم المؤلف 

یصف لون البشر فال = الجوربین لخفتیھما أو كان من زجاج رقیق یصف القدم 
ھما فال بد من ستر محل الفرض ولو بشده بخیط ونحوه وھنا ال بد یصح المسح علی

رة كالم الفقھاء قالوا عدم وصفھما البش من التفریق بین مقامین عشان ال یلتبس علیك
لنا لكن قبل قلیل ق. یعني حتى لو حصل الستر بالشد فال بأس بھذا= ولو بشدّھما 

ت بنفسھ ال یُمسح علیھ وھنا الفرق یثبیثبت بنفسھ فال یسقط فإن لم یثبت بنفسھ فال 
یحتاج إلى شد لیثبت لكن الستر یصح ان تمسح على الخف الذي یستر بالشد ولیس 

االزرار محل  العروة أو على الذي لو ال الشد لسقط ولكن یشد لیستر بالخیط أو
ي یعني الفاء ھنا ف" فیمسح: "الفرض ولیس لكیال یسقط فال بأس بھذا طیب قال
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ط المقدر یعني إذا استوفى الخف ھذه الشروط او إذا تبین ذلك أو إذا جواب شر
 .تحققت الشروط فإنھ یمسح المقیم كذا والمسافر كذا

  مدة المسح
وانتقل ھنا بعد الكالم على شروط المسح على الخفین إلى مدة المسح على الخفین 

سفره من لعاصي بوا"یعني المقیم في بلده یعني لیس مسافرا،  "فیمسح المقیم: "فقال
والعاصي ھنا یریدون بھ المسافر الذي ال یباح لھ القصر، فإذا سافر ..." الحدث بعد

سفر معصیة أو سفرا مكروھا ألنھ قالوا في قصر الصالة أن سفر المكروه والمحرم 
ال تستباح بھما رخص السفر فالمراد بھما ھنا سافر سفرا ال یباح بھ القصر، 

كان سفره محرما أو كان مكروھا یمسح من الحدث بعد  والعاصي بسفره یعني لو
  .یوم ولیلة= اللبس یوما ولیلة ھذه المدة 

طیب ھنا شيء مھم جدا العاصي بسفره ولیس العاصي في سفره ھنا فرق بین  
شخص عصى بالسفر وشخص عصى في السفر یعني شخص لم یعصي هللا بسفره 

م لكن عصى بسفره ھذا یمسح یوما وإن عصى هللا فیھ یمسح مسح مسافر ثالثة أیا
ولیلة كیف ھذا  نقول ھناك شخص الذي حركھ للسفر ھو معصیة هللا سبحانھ وتعالى 
یعني سافر لیعصي هللا سافر للمعصیة أكثر غرضھ من سفره سافر للزنى أو لشرب 

سفر للمعصیة عاص = الخمر أو لیتعامل بعقد ربوي وھكذا سافر لیقتل إنسان 
یستبیح رخص السفر ال في القصر وال في الجمع وال في أحكام الفطر بسفره فھذا ال 

في رمضان وال یسمح ثالثة أیام بلیالیھا وإنما یمسح یوم ولیلة، جمیع أحكام المقیم 
منطبقة علیھ، وال یترخص برخص السفر لكن ھناك شخص سافر سفرا مباحا لم 

للتجارة  سفرا مباحا للعملیعص هللا بسفره ولكن عصى هللا في سفره یعني لما سافر 
لصلة رحمھ للحج للعمرة ألي غرض ألغراض الشرعیة وحتى المباحة وحتى 

للنزھة ولم یسافر للمعصیة لكن لما وصل للبلد عصى هللا فیھ فھذا كالذي عصى هللا 
في بلده یعني مثال ذھب للعمل أو للتجارة فشرب الخمر ولم یسافر لیشرب ولكن 

ذھب ووجد الخمر مش زي في بلده واالمثال السیئة دي فھو سافر للتجارة لكن لما 
لیس في بلده فاغتنم الفرصة فھو لیس في بلده ولیس ھناك من یحتشم منھ فشرب 
الخمر أو زنى والعیاذ با فھذا یمسح ثالث أیام بلیالھن ألنھ لم یعص هللا بسفره 

رّكز -"اصي بسفره فیمسح المقیم والع: "وإنما عصى هللا في سفره ھناك فرق؛ قال
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 24= من الحنث واللبس المدة تكون یوما ولیلة  -ھنا قال بسفره اي سبب سفره
ّم على 5ساعة ال نقول  فروض بل یوم ولیلة ألنھ یمكن یجمع بین الصالتین نتكل

محدّش یقول لي كیف ال یستبیح الرخص ألن الجمع لیس منوطا بالسفر فقط، ألن 
  .بعد إن شاء هللا، الجمع اوسع من السفرالجمع لھ مبحث سیأتینا في ما 

ساعة تبتدأ المدة من الحدث بعد اللبس ولیس من  24المھم یمسح یوم ولیلة یعني 
  كیف؟ !انتبھ. الطھارة بعد الحدث

ھو توضأ، تتطھر طھارة كاملة بالماء وغسل رجلیھ، ھذا عند صالة  :مثال ذلك
رة صباحا، ثم توضأ عند صالة الفجر، ثم لبس الخفین، ثم أحدث في الساعة العاش

الظھر، متى تبتدئ المدة؟ تبتدأ من العاشرة صباحا إلى العاشرة صباحا من الیوم 
الذي بعده ولیس من الفجر ولیس من الظھر لما توضأ بل من الحدث بعد اللبس یوما 
ولیلة والمسافر سفرا یباح فیھ القصر ثالث أیام بلیالیھن فإن قیل أنتم تقولون المسح 

خصة فلماذا یمسح یوما ولیلة العاصي بسفره والرخص ال تستباح بالمعاصي؟ ر
ة أیام ثالث =نقول المسح متعلق بالخف والرخص متعلقة بالزیادة عن الیوم واللیلة 

بلیالیھن متعلقة بالمدة، فنحن لم نعطھ المدة المتعلقة بالمسافر بل أعطیناه المدة 
فلو مسح في ": ل شيء یوم ولیلة، قالالمتعلقة بالخف من حیث ھو الذي ھو أق

السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم یزد على مسح 
أو "یعني ابتدأ المسح في السفر ثم قدم بلده " فلو مسح في السفر  ثم أقام"، " المقیم

ي ھل ابتدأ في الحضر أو ف "ثم سافر أو شك في ابتداء المسح"في بلده  "في الحضر
 .ھذه ثالثة مسائل یمسح فیھا یوما ولیلة" لم یزد على مسح المقیم"السفر 

 أي ابتدأ وھو مسافر وقدم بلده قبل( إذا مسح في السفر ثم أقام وقد بقیت مدة السفر 
ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ) من باب أولى  72ساعة، وطبعا قبل انتھاء  24 انتھاء
أي ابتدأ المسح في السفر مثال صالة الظھر الیوم ( قي شيء من مدة اإلقامة وقد ب

 :وھو مسافر ثم قدم بلده بعد العشاء، ھل یتم مسح ثالثة أیام ألنھ بدء مسافرا، نقول
من الحدث  –ساعة  24ال یتم مسح مقیم، ینتھي المسح بنھایة المدة منذ أحدث إلى 

 ساعة العاشرة فالعاشرة صباحا غدا ینتھيأحدث ال ول ساعة، 24بعد اللبس إلى 
 ). أیام  ثالثةمسحھ وال یتم 
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 ال، :ثم سافر، فھل یكمل ثالثة أیام نقول -في بلده  –أو العكس مسح في الحضر  
یكمل یوما ولیلة، لماذا؟ ألننا نغلب جانب الحضر فھو قد جمع سببان، أو شك في 

 یوما –یمسح مسح مقیم ) شك ھل ابتدأت المسح مسافرا أم مقیما ( ابتداء المسح 
أكثر أعلى الخف وال  –اآلن انتقل إلى صفة المسح  –ویجب مسح  :قال –ولیلة 

یجزئ مسح أسفلھ وعقبھ وال یسن، ھذا بیان لصفة المسح أي أنھ مسح أكثر أعلى 
ألعلى ال یجب الخف ال یلزم أن یستوعب الخف كلھ وإنما أكثر األعلى، وحتى ا

استیعابھ كلھ بل أكثره ھذا الواجب، طبعا الصفة الكاملة أن یبتدئ المسح من أصابع 
رجلیھ إلى ساقیھ، فیضع یدیھ مفرجتي األصابع على أظفار أصابع رجلیھ ثم یمرھما 

على ظھر قدمیھ إلى ساقیھ مرة واحدة وال  –وصف الطریقة في الفیدیو  –ھكذا 
 وھناك قول –ي یمسح معا كلتا القدمین ال یبدأ بالیمین أ –یكرر ویكون ذلك معا 

ثان في المذھب أن یبدأ بالیمین لكن ظاھر اإلقناع والمنتھى ونص علیھ في الغایة أنھ 
یمسحھما معا، لكن كیف مسح أجزأ أي لو بدأ من الساق إلى األصابع، أو مشى 

، إذن ما الواجب ؟ بالعرض فال بأس، كیفما مسح أجزأ، إنما ھذه ھي الصفة األفضل
أي إن " وال یجزئ مسح أسفلھ وال عقبھ  "الواجب أن یمسح أكثر أعلى الخف، 

مسح العقب  –لم یجزئ وال یسن  –على األسفل أو العقب  –اقتصر علیھما 
ھناك إشكال أو تنافر اآلن، ال یجزئ وال یسن إن كان ال : قد یقول قائل –واألسفل 

ال یجزئ تعني إن : ال: وع وال یجزئ، نقولیجزئ فھو ال یسن ألنھ غیر مشر
اقتصر علیھما، وال یسن أن یمسحھما لو مسح األعلى، انتبھ أي ھناك حكمان یبینھما 

أي  –لو أنھ اقتصر على مسح أسفل الخف وعقبھ ولم یمسح شیئا من أعاله : المؤلف
لھ خف كال یجزئھ، ال یجوز لھ ذلك وال یصح المسح، ولو أنھ مسح ال –أكثر األعلى 

ال یسن ھذا، إذن ال یجزئھ إن اقتصر وال یسن لو جمع أو : أعلى وأسفل وعقب نقول
لو عمم المسح كلھ ال یسن لھ ذلك، إذن ال یسن تعني ال یسن مسحھما مع أعلى 

الخف بل یقتضي القصر على مسح األعلى ویعممھ استحبابا لكن یكفي القدر الواجب 
  . وھو مسح أكثر أعلى الخف

  المسحمبطالت 
حصل  –بدأ اآلن مسألة أخرى وھي نواقض أو ما یبطل المسح  -" ومتى: "ثم قال

ما یوجب الغسل أو ظھر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء، ذكر 
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أي ھذه إحالة على باب سیأتي وھو  –متى حصل ما یوجب الغسل : ثالثة مسائل
آخره، فمتى حصل شيء  مثال جنابة، جماع، حیض، نفاس إلى –موجبات الغسل 

من موجبات الغسل بطل المسح على الخفین ألن المسح على الخفین رخصة في 
هللا –كان رسول : الطھارة الصغرى فقط ولیس في الوضوء لقولھ صفوان بن عسال

أال ننزع خفافنا  –أي مسافرین  –یأمرنا إذا كنا سفرا  –صلى هللا علیھ وسلم  –
 –ونحو الجنابة مما یوجب الغسل ألنھ ال فرق  -جنابة ثالثة أیام ولیالھن إال من 

، إذن یمسح على الخفین في الطھارة الصغرى فقط، "ولكن من غائط وبول ونوم 
 أو ظھر بعض: وال یجوز المسح علیھا في الطھارة الكبرى بل یخلع ویغتسل، قال

ث محل الفرض مما ُمِسح بعد الحدث، أما لو ظھر بعض محل الفرض قبل أن تحد
أصال فال إشكال، أي أن أحدا توضأ ثم لبس الخفین ثم خلعھما ثم لبسھما ولم یحدث 
حتى لو كان توضأ تجدیدا للوضوء لكن لم یحدث فال إشكال في ھذا، إذن ال بد من 
تقیید كالم المؤلف، لو ظھر بعض محل الفرض أي مما انمسح بعد الحدث بخرق 

 –، أو ظھر بعض الرأس وفحش الخف أو خروج شيء من القدم إلى ساق الخف
ألن ھذا  –أو انتقض بعد العمامة ولو كورا من أكوارھا  –لیس الفحش المعفو عنھ 

 –ألن الجبیرة كالخف  –أو زالت الجبیرة أو برئ ما تحت الجبیرة  –كنزع الخف 
ولو لم یزلھا، ففي كل ھذه األحوال تنتقض الطھارة، فلو نزع الخف قبل الحدث ولو 

أو انقضت المدة أي انقضت مدة : تجدیدا للوضوء فال إشكال في ھذا، قالكان توضأ 
 -ا ثالثة أیام ولیالیھ –ساعة للمقیم ونحوه وتم اثني وسبعین ساعة  24المسح، أي تم 

للمسافر سفر قصر، فحینئذ تنتقض الطھارة ولو لم یحدث ولو لم یفعل شیئا من 
و كما قلنا في المثال الذي ذكرناه أو لم تفت، اآلن ھالموآله الحدث، سواء فاتت 

 –وھو مقیم  –أحدث في الساعة العاشرة وتوضأ عند صالة الظھر، في الیوم الثاني 
 – مثال–الساعة العاشرة انتقضت طھارتھ، ویقول أنا توضأت في الثامنة صباحا 

ال ألن الساعة العاشرة لما : والساعة العاشرة لم أفعل شیئا ھل أصلي الظھر نقول
ت انتقضت طھارتك بتمام المدة، إذا تمت المدة بطلت الطھارة، ثم انتقل إلى جاء

أحكام الجبیرة وفصل فیھا، وقبل أن ننتقل إلى الجبیرة نتكلم عن العمامة كالما یسیرا 
أي عمامة رجل ولیست  –العمامة تمسح بشرطین أن تكون عمامة مباحة : نقول

أي یدار منھا  –اني أن تكون محنكة الشرط الث –عمامة امرأة وأال تكون حریرا 
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ال بد أن  –طرف العمامة المرخي خلف الرأس –أو ذات ذؤابة  –كْوٌر تحت الحنك 
تكون مباحة وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، إذا اختل شرط من الشرطین ال یجوز 

المسح على العمامة، وقلنا أن العمامة یمسح أكثرھا ویختص ذلك بدوائرھا ولیس 
 إذا كانت ألنھ یشبھ أسفل الخف، –فال یكفي المسح على وسط العمامة  بوسطھا،

العمامة كعمامة األزھر وھي عمامة مشھورة لیس لھا ذؤابة ولیست محنكة وحتى 
 :العمامة التي تجدھا في بالد الشام وفي تركیا أحیانا وھكذا في كثیر من البالد، نقول

ذات ذؤابة، ألن ھذه ھي العمائم التي  ال یصح المسح علیھ، ال بد أن تكون محنكة أو
یھ عل –وردت بالمسح علیھا عمائم العرب التي كان العرب یلبسونھا وكان النبي 

ھذه ھي عمائم العرب التي  –رضي هللا عنھم  –یلبسھا وأصحابھ  -الصالة والسالم
اعتاد الناس مسحھا ویشق نزعھا، أما الطاقیة والغترة والعمامة التي لیست محنكة 
وذات ذؤابة فكل ذلك ال یصح المسح علیھ، وال یصح أن یحتج على ذلك بالخمار 

مسح على الخمار، الخمار ھذا یعني ماذا ؟ ھل  –صلى هللا علیھ وسلم –ألن النبي 
لبس خمار امرأة مثال، فالخمار ھنا ھو  –صلى هللا علیھ وسلم –تظن أن النبي 

علیھ  –العمامة، فالعمامة تفھم على الصورة التي كانت موجودة في زمن النبي 
على معھود الخطاب وھو العمامة المحنكة وذات الذؤابة، أما  –الصالة والسالم 

العمامة الصماء فلیست من عمائم العرب ال یعرفونھا وال یلبسونھا، بل جاء النھي 
ھا في بعض اآلثار وإن كان في الكالم علیھا إشكال في صحتھا ولكن جاء النھي عن

یدار  –عنھا وأنھا عمائم الشیطان وإلى آخره، على كل حال ال بد أن تكون محنكة 
لیست  –أو ذات ذؤابة، طاقیة ال، غترة ال، عمامة صماء  –منھا دْوٌر حول الحنك 

: العمامة ھكذا وأن تكون مباحة، وقالواال، ال بد أن تكون  –محنكة وذات ذؤابة 
یعفى عما جرت العادة بكشفھ من مقدمة الرأس وجوانب الرأس واألذنین، والخمار 
ھو خمار المرأة یصح المسح على خمار المرأة عندنا وھو الذي یستر رأسھا ویدار 

على خمور النساء المدارة حول حلوقھن، إن كان الخمار  منھ شيء تحت الحلق
فال، ال بد أن یكون مدارا حول حلق  -وردت صفتھ في الفیدیو  -ھكذا مرسال 

المرأة، فحینئذ یمسح علیھ ألنھ یشق نزعھ، وقد جاء المسح على الخمار عن أم سلمة 
وھا من مفردات الحنابلة ھم الذین رخصوا المسح على خمار  –رضي هللا عنھا  –

س ذلك بعد كمال الطھارة المرأة لكن بشرط أن تكون مدارة محل حلوقھن، ویلب



14 
 

على أكثر أعاله، ھو الحقیقة النص على -بالنسبة للخمار  –بالماء كما سبق، ویمسح 
المسح على الخمار شحیح ال تكاد تجده في كالم األصحاب، لكن قالوا المرأة 

في المسح كالرجل، فھذا الخمار یشبھ العمامة، لكن : كالرجل، أي في اإلقناع قالوا
لراغب على أنھ یمسح أكثر الخمار وأكثر العمامة كالخف، فسوى نص في مسلك ا

بین الخمار والعمامة، وقال في بلغة المتتبع والخمر یمسح جمیع أعالھا، واألعلى 
  .ھنا ھو ما یتعلق بالرأس وأما نزل أو ما یكون تحت الحلق فال یمسح

 سر والجرحالجبیرة على وزن فعیلة وھي ما یشد على الك" وصاحب الجبیرة: "قال
ونحوھما، ُسمیت جبیرة تفاؤال أي أن یجبر ھذا الكسر، فیُمسح علیھا وھي ما یشد 

رحمھم هللا –على جرح أو نحوه من ُخشٍُب أو ِخَرٍق أو ما إلى ذلك، وقال األصحاب 
إن حكم الجبیرة أیضا ینسحب على اللصوق التي توضع على الجروح، لو أنك  –

 ً أو وضعت قماشا على جرح  – ما إلى ذلكمثل البالستر و –وضعت الصقا
ویتضرر بزوالھ أو وضعت الصقا أو وضعت دواء كمرھم أو ما إلى ذلك على 

الحروق ویتضرر المریض بزوال ھذا الدواء الذي وضعھ، كل ذلك لھ حكم 
 –الجبیرة، أي أن حكم الجبیرة ھنا لیس فقط على ما یوضع من خشب أو خرق 

  .تى اللصوق لھ حكم الجبیرةال بل حتى الدواء، ح -الجبس
 

 : الجبیرة تختلف عن الخف في مسائل منھا
  المسح على الجبیرة عزیمة ولیس رخصةأن،  
  أي حتى في ، المسح على الجبیرة یكون في الحدث األكبر واألصغرأن ومنھا

   الغسل تمسح على الجبیرة بخالف الخف وما إلى ذلك،
  یوم ولیلة للمقیم وثالثة للمسافر  - المسح على الجبیرة لیس لھ مدةومنھا أن

یتعلق بزوال السبب الذي من أجلھ ُوضعت الجبیرة، أي إن برئ ما  إنما –
تحتھا أو أزلتھا، ولیس لھ مدة مؤقتھ بیوم ولیلة أو ثالثة أیام ولیالیھا، فھذا 

   أیضا من الفروق،
  ولھذا  أنك تمسحھا كلھا، بخالف الخف یمسح أكثر أعاله،ومن الفروق أیضا

بد  ، فال"یمسح أكثر أعلى الخف والعمامة وعلى جمیع الجبیرة: "في الزاد قال
  من استیعابھا، 
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لكن لیس من الفروق على معتمد المذھب مسألة الطھارة، بل ال بد أن تلبس الجبیرة 
على طھارة، وھذا فیھ مشقة ولكن التكالیف فیھا مشقة، االستیقاظ وصالة الفجر 

د فیھ مشقة، الغسل من الجنب فیھ مشقة، الصیام فیھ مشقة، والوضوء بماء بار
واشتراط الطھارة للمسح على الجبیرة فیھ مشقة، فكان ماذا أن فیھ  :فالبعض یقول

مشقة، من األصل أن التكالیف فیھا مشقة، أي أنظر إلى أمر آخر غیر أن فیھا 
ا مشقة كمشاق باقي مشقة، مشقة ال یأتي الشرع بمثلھا ھذا كالم آخر نناقش فیھ، أم

التكالیف، ما المشكلة؟ نعم فیھ مشقة ولكن الخف أنت تلبسھ بمزاجك وباختیارك أنت 
الذي لبستھ حیثما شئت وفي الوقت الذي تریده ولكن الجبیرة لكسر أیجب أن یكون 

نعم یجب أن یكون متوضئا لتمسح على الجبیرة، وھذا یبین لك : متوضئا؟ نقول
على طھارتھ وھناك فضائل كثیرة، أن یكون اإلنسان متوضئا فضل أن یبقى اإلنسان 

في أغلب وقتھ ألنھ قد یتعرض لكسر ونحوه فیجبر، فمن شرط المسح على الجبیرة 
أن تلبسھا على : أن تلبسھا على طھارة، وأال تتجاوز قدر الحاجة، ھما شرطان

ر وما ھو موضع الكس: طھارة وأال تتجاوز في شدھا محل الحاجة، محل الحاجة
یحتاج بھ من الصحیح الذي یحتاج إلیھ في الشد، أي أنك حین تشد جبیرة ال یكون 

فقط في موضع الكسر تحتاج أیضا إلى شيء محیط بھ، وھذا یقرره الطبیب أو العالم 
یتم وصف الشكل –بھذا الباب، فإذا احتجب إلى شد الجبیرة، مثال كان الكسر ھنا 

أن تلبس على : ن ھنا أو فوق إلى ھنا ،ھذا شرطھإنك تحتاج إلى السد م -بالفیدیو
لو  –موضع الكسر وما یحتاج لھا من الصحیح  –طھارة وأال تتجاوز محل الحاجة 

فال مشكلة یضع  كان غیر متطھر وكسر ننتظر حتى نُوِضئھ فإن كان غیر قادر
الجبیرة إن استطاع نزعھا فھذا ھو الواجب وإن لم یستطع نزعھا وھو قد وضعھا 

ى غیر طھارة ویتضرر بنزعھا فیتیمم بدال عن غسل ما تحتھا، نحن نقول شرط عل
المسح على الجبیرة أن تكون على طھارة كما قلنا في الخف المحرم، نحن ال نقول 
اخلعھا وتضرر ولكن نقول ھناك بدیل عن الماء وھو التیمم، فتیمم بدال عن غسلھا 

  .أو مسحھا أو غسل ما تحتھا ال إشكال في ھذا
وصاحب الجبیرة إن وضعھا على طھارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل : "قال

أي غسل الصحیح من أعضائھ ومسح على الجبیرة " الصحیح ومسح علیھا بالماء
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وإال وجب مع الغسل أن  –أي أجزأه المسح عن الغسل من التیمم  – بالماء وأجزأ
  :یتیمم لھا، وھذا لھ صورتان

 على طھارة ولم تتجاوز محل الحاجة،أال یضع الجبیرة : األولى  
 أن یكون وضعھا على غیر طھارة وتجاوزت محل الحاجة : الصورة الثانیة  

فحینئذ یجب مع الغسل أن یتیمم لھا وال مسحا، أي في  -ھنا أخل بالشرطین 
وإال ما لم توضع على طھارة وتتجاوز المحل : "الصورتین اللتان ذكرناھما في قولھ

أي ال یجوز لصاحب الجبیرة أن یمسح على ھذه الجبیرة " ویتیمم،فإنھ یغسل ویمسح 
إن وضعت على طھارة ولم تتجاوز محل الحاجة فإنھ  إال أن توضع على طھارة، إال

یمسح علیھا وال إشكال، وإن وضعت على غیر طھارة فإنھ یتیمم وال یجوز لھ 
إن لم یستطع تنزع ف: المسح، فإن وضعت على طھارة وتجاوزت محل الحاجة، نقول

النزع فإنھ یتوضأ ویغسل الصحیح ویمسح على الجبیرة ألنھا وضعت على طھارة 
 غسل: ویتیمم بدال عن غسل ما تحت القدر الزائد، فیجمع بین ثالثة أشیاء ھنا

للصحیح ومسح لجمیع الجبیرة وتیمم بدال عن غسل العضو الذي تحت القدر الزائد 
  . عن الحاجة

  :ة أربع صورإذن الحاصل أن للجبیر
 أن توضع على طھارة ولم تتجاوز محل الحاجة وھذا ال إشكال فیھ : األولى

یغسل العضو الصحیح ویمسح على الجبیرة وال إشكال في ھذا، ال یحتاج 
  .تیمما أو غیره فالمسح یجزئ

 أن توضع على طھارة لكنھا تتجاوز محل الحاجة فحینئذ : الصورة الثانیة
ویمسح على الجبیرة ویتیمم للقدر الزائد عن محل  یتوضأ ویغسل الصحیح

  . الحاجة
 وضعت على غیر طھارة ولم تتجاوز محل الحاجة: الصورة الثالثة   
 أو وضعت على غیر طھارة وتجاوزت محل الحاجة فإنھ : الصورة الرابعة

 یغسل الصحیح ویتیمم بال مسح، ال یمسح على الجبیرة أصال
ارة یمسح علیھا فإن لم تتجاوز محل الحاجة فال أي أن الحالة التي وضعت على طھ

إشكال وإن تجاوزت محل الحاجة یتیمم بدال عن ھذا المتجاوز، ولو وضعت على 
  .غیر طھارة فال مسح علیھا بل یتیمم یغسل الصحیح ویتیمم بدال عن غسل ما تحتھا
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 .ننتقل إلى باب نواقض الوضوء.  بھذا نكون انتھینا من المسح على الخفین
  واقض الوضوءن

أي مفسدات الوضوء، والنقض یستخدم في الحسیات، نقضت البناء وما إلى ذلك، 
مفسدات  –" نواقض الوضوء: "ولكن یستعمل أیضا في المعنویات مجازا، قال

التي توجب علیك الطھارة والوضوء مرة ثانیة، ھي ثمانیة باالستقراء  –الوضوء 
انیة، بوجھة نظر الحنابلة غیرھم یزید أو أي بتتبع النصوص الشرعیة وجدنا أنھا ثم

ھذا، لكن الحنابلة تتبعوا نصوص الشرع على فھم اإلمام  ینقص بحسب المذاھب في
  . فوجدوا أنھا ال تخرج عن ثمانیة –رحمھ هللا تعالى  –أحمد 

السبیل ھو  ما خرج من السبیلین قلیال كان أو كثیرا طاھرا كان أو نجسا، :أوال
األصل، لكن المراد ھنا بالسبیلین مخرج البول والغائط، الخارج من الطریق في 

 :السبیلین مطلقا قلیال كان أو كثیرا، نادرا أو معتادا، طاھرا أو نجسا، ولھذا قال
أي ولو نقطة، دم أو بول أو أي شيء، طاھرا كالریح أو " قلیال كان أو كثیرا"

یخرج معھا دم فالولد طاھر، أو  الوالدة العاریة عن الدم ،المرأة التي ولدت ولم
نجسا كالبول والغائط والمذي وما إلى ذلك، وكذلك المني فھو طاھر لكن یوجب 
الوضوء والغسل، یستثنى شيء فقط من الخارج من السبیلین وھو الحدث الدائم 

  .كسلس البول وكاالستحاضة فال ینقض للضرورة
األشیاء الطاھرة من بقیة البدن أي أن خروج  ،لبدنخروج النجاسة من بقیة ا :ثانیا

كل ھذا ال  ال تنقض كالعرق ولبن المرأة عند الرضاع والمخاط وما إلى ذلك،
  :ینقض، ال بد أن یكون نجسا ولھ حالتان

 أن یكون بوال أو غائطا، فینقض مطلقا: األولى .  
 أن یكون نجاسة غیر البول والغائط فینقض الكثیر: الثانیة.  

وھذا یحدث أن یكون  –من غیر السبیلین  -" بوال أو غائطالو كان : "و لھذا قال
المخرج قد ُسد وفتح غیره أو یكون في قسطرة مثال أو ما إلى ذلك من شيء وضع 

في المثانة ویسحب البول منھا ولیس عن طریق الذكر، لیس عن طریق اإلحلیل، 
أو كثیرا   كانفإن خرج البول والغائط من غیر السبیلین انتقضت الطھارة مطلقا قلیال

والقيء وكذلك القیح  – من غیر السبیلین –أي نقض مطلقا، وإن كان غیرھما كالدم 
والصدید وما إلى ذلك، والقيء ھنا وإن كان بحالھ ولم یتغیر أي دخل إلى المعدة 
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وخرج ولو لم یتغیر، نقض إن فحش في نفس كل أحد في حسبھ، إذن عندنا تفصیل 
اسات ما خرج من السبیلین ینقض مطلقا، النقض الثاني في النقض األول خروج النج

ا فإن كان بوال أو غائطا نقض مطلق –غیر السبیلین  -الناقض النجس من بقیة البدن 
الدم نجس باإلجماع خالفا  –قلیال كان أو كثیرا، فإن كان غیر البول والغائط كالدم 

ض من بقیة البدن ینقوالقیح والصدید وما إلى ذلك یخرج  –لقول بعض المعاصرین 
نقض إن فحش في : "إن كان كثیرا وال ینقض إن كان یسیرا، إذن ما الضابط، قال

   :وفحش أي قبح، ھناك روایتان في المذھب" نفس كل أحد بحسبھ
 أن یفحش في نفوس أوساط الناس، فال عبرة بالموسوس الذي یعد  :األولى

النقطة كثیرة، وال عبرة بمن اعتاد رؤیة الدماء كالقصاب وما إلى ذلك شخص 
اعتاد رؤیة الدماء نھارا ولیال فال یستكثر إال ما یلیق بحقھ فالقلیل عنده كثیر 

ھلون وال ھم عند بقیة الناس، فضبطوھا في حق أوساط الناس ال ھم المتسا
  .المتشددون

 وھو المعتمد والمذكور ھنا في نفس كل أحد بحسبھ أي بحسب حالھ،  :الثانیة
في نفسھ أي في قلبھ أو في روحھ، ال یقبح في نفسھ وھذا یختلف باختالف 

الفاحش ما : " -رضي هللا عنھما  –الناس، وھذا مأخوذ من قول ابن عباس 
حجة عندنا، وھذا ھو الذي استقر  ، وھذا قول صحابي وھو"فحش في قلبك 

  .علیھ المذھب أن ضابط الكثیر ما فحش في نفس كل أحد بحسبھ
 زوال العقل أو تغطیتھ بإغماء أو نوم، ما لم : "من نواقض الوضوء :ثالثا

، زوال العقل بجنون أو إغماء أو "یكن النوم یسیرا عرفا من جالس وقائم
ال أو قصیرا لو جن لحظة أو سكر سكر أو بنج أو ما إلى ذلك سواء كان طوی

لحظة في كل ذلك تنتقض طھارتھ، ولكن إن شرب خمرا ولم یسكر ال تنتقض 
 طھارتھ، وفقط أن الخمر نجس فیغسل فمھ للنجاسة، لكن ال تنتقض طھارتھ

  . إال بالسكر
والخمر محرم طبعا وإن لم یسكر، ألن البعض قد یفھم بأنھ شرب خمر ولم یسكر  ،

ً الخمر لیس حراما؟ بلى حرام باإلجماع إذا كان خمرا، نحن  .ینتقضفوضوؤه ال  إذا
ھنا نتكلم عما ینقض الوضوء فال عالقة لنا بالحكم الشرعي وھذا تنبیھ مھم جدا جدا 

بعد قلیل أن لمس المرأة ینقض  -إن شاء هللا  –في ھذا الباب وما یشبھھ، سیأتي 
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الحّل والحرمة، فانتبھ ألننا نتكلم عن الوضوء إذا كان لشھوة، فھذا ال عالقة لھ ب
نواقض الوضوء، أو موجبات الغسل مثال فلو قلنا لمس امرأتھ لشھرة ینتقض 

الوضوء لكن لیس محرما علیھ لمس امرأتھ، فلو لمس أجنبیة لغیر شھوة فحرام وال 
ینقض الوضوء، فلیس لھ عالقة بالحكم التكلیفي للمس المرأة، فنحن نتكلم على ما 

 .الوضوءیوجب 
ُبٍُل أو دُبٍُر  یأتي مثال في الغسل یقول من موجبات الغسل إیالج حشفتھ األصلیة في ق

ً  –أي فرج  – ولو من بھیمة أو میت، فھنا ال نقول إن كان من موجبات الغسل إذا
یجوز وطء البھیمة، ال بل ھو حرام ویأتینا بعد ذلك في الكالم عن الحدود أن البعض 

ولكننا ال نتكلم في حكم وطء البھیمة، بل نتكلم في حكم الغسل  قد عده من الكبائر،
من ھذا الفعل، ھو یوجب الغسل، حرام أم حالل ھذا نأخذه من باب آخر وھو طبعا 

یوجب الغسل، فنحن نتكلم في موجبات الغسل  –زنا  –حرام، أو جماع امرأة أجنبیة 
حكم ھذا اللمس، ھنا أیضا  من ھذه الحیثیة وال نتكلم من حیثیة حكم ھذا الجماع أو

السكر یوجب الوضوء وإن شرب خمرا ولم یسكر ال یوجب الوضوء وكیھما حرام، 
  .فھذا تنبیھ مھم نستصحبھ معنا

زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو بنج أو ما إلى ذلك أو تغطیتھ، وھناك فرق 
ھ النوم ، والنوم وبین تغطیة العقل وھو قال ھذا لیدخل فی –الجنون  –بین الزوال 

غشیة ثقیلة تقع على القلب فتمنع اإلدراك أو اإلحساس باألشیاء، فھي تمنع معرفة 
ویكمل  –أي حجاب  –األشیاء لكن العقل موجود ولم یزل بل تغطى بھذا النوم 

مالم یكن النوم یسیرا : "أو نوم، قال  -مثال للزوال –أو تغطیتھ بإغماء : النص
م صورة واحدة أو صورتین إن أردت التفصیل، وھناك ، استثنى من النو"عرفا

فإن نومھ ال ینقض  –صلى هللا علیھ وسلم –صورة مذكورة وھو نوم النبي 
لة فالع" ال تنام عیناه وال ینام قلبھ: "-علیھ الصالة والسالم  – الوضوء، ألنھ كان

 صلى –وھذا من خصائص النبي  –علیھ الصالة والسالم  –غیر موجود في حقھ 
  .هللا علیھ وسلم

، فال نقض "ما لم یكن النوم یسیرا عرفا من جالس أو قائم: "تكملة النص–قال 
عرف –الوضوء نوم یسیر وضابط الیسیر ھنا ھو العرف، ما عده أھل العرف 

یسیرا، ولیس كل إنسان بحسبھ بل أوساط الناس ما عده الناس كثیرا فھو  –الناس 
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فال بد أن یكون جالسا أو ": من جالس أو قائم "  كثیر وما عدوه یسیرا فھو یسیر،
قاعدا، فإن كان راكعا أو ساجدا، أو حتى جالسا ولكنھ متكئ أو مستند أو مائل ھكذا 

بصورة ال یقال فیھا أنھ جالس، كل ھذا ینقض الوضوء  –تم الوصف في الفیدیو  –
مطلقا كثیرا كان أو یسیرا، ولكنا نتكلم عن إن كان یسیرا في حالتین من قائم أو 

المحتبى، المتكئ، الُمستَند، المضطجع، الراكع، الساجد كل ذلك : جالس، ولھذا قالوا
  .مطلقا  -في حالة النوم  –ینقض الوضوء 
یسیر ھو الیسیر عرفا أي یضبط في العرف، لكن البعض ذكروا لھ وقلنا أن النوم ال
رحمھ هللا  –إن رأى رؤیا فھو كثیر، وھذا نص علیھ اإلمام : -مثال -صورا، فقالوا 

، "واألظھر ال: "في اإلقناع وجزم بھ ، لكن في شرح المنتھى قال الشیخ منصور –
یبین أن المذھب لیس ما في المنتھى خالف اإلقناع وھذا  -الشیخ منصور –أي أن 

في اإلقناع دائما، حتى لو انفرد عن المنتھى، فإن خالف ظاھر المنتھى ونص علیھ 
 –رحمھ هللا – في اإلقناع قد یكون المذھب ما یوافق ظاھر المنتھى، فالبھوتي

أما  .استظھر ورجح أن الرؤیا وحدھا ال تجعل النوم كثیرا، بل الضابط ھو العرف
ر الرؤیا عالمة للنوم الكثیر ولكن البھوتي في المنتھى وكذلك في اإلقناع فیعتب

خالفا لھ، أي خالفا لما في اإلقناع، أنھ ال یعد : مرعي في الغایة نص على ھذا وقال
شك في الكثیر لم  -تكملة النص من الكتاب  –وإن  -إن رؤى رؤیا فیھ   –كثیرا 

سیر أم كثیر، فاألصل أنھ یسیر، أھذا ی –وھو قائم أو قاعد  –یلتفت إلیھ، أي إن شك 
، فال بد أن یعلم أنھ نام نوما كثیرا، والبعض -الوضوء  –ألن األصل عدم النقض 

إن سمع كالم غیره وفھمھ فھو لیس بنائم، فإن سمعھ ولم یفھمھ فھذا یسیر، فإن : قال
ا ذكر ھذ –في العرف  –سقط الجالس عن ھیئتھ والقائم عن قیامھ فھو یعد كثیرا 

  ....في شرح –رحمھ هللا –ركشي الز
، الید ھنا أي الكفین ظاھرھما أو "مسھ بیده": قال :من نواقض الوضوء –الرابع 

، فاستثنى الظفر فقط ألن الظفر في "إال الظفر" –الكف كلھ  –باطنھما أو األصابع 
فرج اآلدمي المتصل بال حائل أو حلقة  -ال ظفره  -مسھ بیده  "حكم المنفصل، 

 -یكمل النص من الكتاب  - " .مس الخصیتین وال مس محل الفرج البائن دبره ال
بیده ال ظفره فرج اآلدمي المتصلة بال حائل أو حلقة دبره ال مس الخصیتین وال 

بیده فقط ولیس  -ذكرا كان أو أنثى  -مسھ أي مس اإلنسان . مس محل الفرج البائن
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كف أو بطنھ وھو من المفردات ألن بقیة البدن، ھذا الحكم متعلق بالید فقط، بظاھر ال
تم الوصف –بیده ببطنھا أو ظھرھا أو حرفھا  ظاھر الكف من مفردات الحنابلة،

لذي ا –منصوب معمول للقصد ": فرجا" أیا كان أو األصابع إال الظفر، –بالفیدیو 
، -مطلقا  –وھو یسمل القبل وحلقة الدبر، وسواء أكان عمدا أو غیر عمد  –ھو مس 
أخرج بھ فرج باقي الحیوانات ": فرج آدمي" كان لشھوة أو لغیر شھوة،وسواء أ

كفرج أي بھیمة، وشمل ذلك فرج نفسھ وفرج غیره أي فرج نفسھ أو فرج امرأتھ، 
ال بد أن یكون متصال ": المتصل" أو امرأة مست فرج ابنھا الصغیر وھي تنظفھ،

بمس، أي أن یكون غیر مقطوع فال نقض بلمس الفرج المتصل، بال حائل متعلق 
المس بغیر حائل فإن كان بحائل ال ینقض، كأن یمسھ بقفاز أو وضع قطعة قماش 
على الفرج فال ینقض، أو حلقة دبر ھذا بالنص معطوف على فرج، أي مسھ حلقة 

صلى هللا  –دبر اآلدمي، دبره نفیھ أو دبر آدمي آخر، وكل ھذا لعموم قول النبي 
من مس الفرج : "، وفي روایة من الروایات"توضأمن مس ذكره فلی" –علیھ وسلم 

فمس الخصیتین ال ینقض ألن الخصیة لیست ذكرا، : ، ال مس الخصیتین"فلیتوضأ 
ألنھ لیس فرجا، فلو قطع الذكر مثال ومس محلھ فال : وال مس محل الفرج البائن

ك لینتقض، فال مس مكانھ وال مسھ ھو لو انقطع ألن الكالم في الفرج المتصل، وكذ
أیضا فرج المرأة ینقض مسھ، وھو مس شفرة المرأة وھو بین أسكتیھا ولیس حافتا 

حافتا فرجھا، وإنما ینقض مس الفرج  –فرجھا، معذرة ال ینقض مس شفري المرأة 
  .نفسھ  

ال : "لمس بشرة الذكر األنثى أو األنثى الذكر: "من نواقض الوضوء –الخامس 
اللمس واآلن المس وھذا بناء على أن المس  :فالحظ ھنا أن التعبیر اختلف، فسابقا 

بالید واللمس بالبدن كلھ، ولكن الكثیر من األصحاب ال یفرقون بینھما، حتى في كالم 
الدلیل وقع التسویة بینھما، فاألول في مس الذكر الكالم على المس بالید، أما ھنا 

س بشرة الذكر ولم: "لھذا ھذا قال –في البدن كلھ  –فالكالم عن المس مطلقا 
، وھنا حذف من األنثى بشرة ألنھ دل علیھ الكالم، لمس بشرة الذكر بشرة "األنثى

األنثى في أي موضع من البدن أو األنثى، یعني أو مس بشرة األنثى الذكر، یعني 
بشرة الذكر، یعني لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل لشھوة من غیر حائل، 

أن یقال لشھوة من غیر حائل، احنا في مس الذكر اللي ھو ھذان القیدان معتبران ھنا 
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الفرج یعني قلنا من غیر حائل لكن ھنا ھناك قید آخر وھو أن یكون لشھوة وھي 
التلذذ سواء كانت الشھوة ھي التي دفعتھ للمس أو كان المس مصحوبا بعضھم یعبر 

لمس فلو المس أو بالبالباء وبعضھم یعبر بالالم بشھوة أو لشھوة، لشھوة یعني لتلذذ ب
كان اللمس لغیر شھوة فال ینتقض الوضوء وھذا جمع الحنابلة بین النصوص في 

 :على الخالف طبعا المشھور جدا" ..أو المستم النساء: " الباب، ظاھر قولھ تعالى 
  ھل اللمس ھو الجماع؟ وال اللمس ھو المس بالبشرة مطلقا؟

صالة والسالم قبل بعض نساءه ثم خرج إلى ثم األحادیث التي فیھا أن النبي علیھ ال 
الصالة ولم یتوضأ وإن كان في یعني كالم في صحة بعض النصوص في ھذا 

الباب، كذلك أیضا لما سجد النبي علیھ الصالة والسالم وغمز عائشة وھي بین یدیھ 
وكذلك لما وقعت ید عائشة رضي هللا عنھا على قدم النبي علیھ الصالة والسالم وھو 

لما تفقدتھ، یعني مجموع نصوص الباب أخذ منھا الحنابلة ھذا المعنى، أن  ساجد
العبرة بالشھوة، طبعا الشھوة یعني اللمس بشھوة، مش العبرة بالشھوة ولو لم یكن 

لمسا ألنھ لو اشتھى امرأة بدون لمس بتفكیر مثال وما إلى ذلك ال ینتقض وضوؤه، 
  .لكن الكالم ھنا في اللمس، لمس لشھوة

یعني ال فرق أن یكون الملموس " ولو كان الملموس میتا أو عجوزا أو محَرما: " قال
میتا یعني حیا كان أو میتا أو عجوزا امرأة عجوز أو امرأة صغیرة أو محرما اللي 
ھي ذات المحرم یعني كأختھ وأمھ وما إلى ذلك وھذا خالفا للشافعیة ألن الشافعیة 

یعني الصغیرة " ال لمس من دون سبع: "ل عندھم ال نقض بلمس ذوات المحرم، قا
التي دون سبع سنین وكذلك الولد اللي دون سبع سنین ال ینتقض الوضوء بلمسھ 

أما بنت سبع فأكثر فإنھ ینتقض الوضوء  لشھوة ألنھ لیس محال للشھوة أصال،
 "ال لمس من دون سبع وال لمس سن وظفر وشعر وال اللمس بذلك"بلمسھا لشھوة، 

تقض لمس سن امرأة لشھوة وال اللمس بالسن، وال لمس الظفر وال اللمس أیضا ال ین
لو أن رجال وضع یده على شعر امرأتھ، : بالظفر وال لمس الشعر وال اللمس بالشعر

ناعم كدا وجمیل وعمال یعني مبسوط قوي بشعرھا الناعم واشتھاھا وھو یحرك یدیھ 
ینقض الوضوء، لمس السن على شعرھا نقول ال ینتقض الوضوء، لمس الشعر ال 

، هللا: ولمس الظفر أو اللمس بالظفر، حاطة مونیكیر على أظافرھا فقعد یقول لھا 
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زوجتھ طبعا، هللا، جمیل البتاع دا، واشتھاھا وھو یلمس ظفرھا ال ینتقض وضوؤه، 
 فال ینتقض بلمس السن والظفر والشعر وال اللمس بذلك، وھذه المسألة لھا مأخذان، 

  بھذا لھ مأخذان في المذھبعدم النقض:  
 ألول أن الشعر في حكم المنفصل ا 
 صلیة لشھوة األل ھذه األجزاء لیست محال الثاني أن 

 -یعني  قص - شعر المرأة انفصل لو ھذا قالوالو، ناي شرط لنقض الوضوء عندوھ
نظر أن تلكن ال یجوز  -أصحابنا من  -على ظاھر كالم أبي الخطاب  ز النظر إلیھجا

ینتقض  كل حال العلى  –یعني األجنبیة المرأة  –وھو متصٌل بھا شعر المرأة إلى 
  - بسن وظفر وشعر وال بلمس السن والظفر والشعر -ك الوضوء بذل

 على التفریق بین المسبناء  –و الملموس بدنھ أوال ینتقض وضوء الممسوس فرجھ 
س وفي لمماس ولیس الممسوس المس أو المس الفرج ینتقض وضوء الفي  –واللمس 

لو و ینتقض وضوء الالمس بشھوة ولیس الملموس الرجل للمرأةالمرأة للرجل ولمس 
ینتقض  فالشھوة ولما لمسھا اشتھتھ للمس امرأتھ  رجلٌ وجدت منھ الشھوة ، اآلن : 

لكن انتقض  -بدنھا ولیست ھي الالمسة ملموٌس  –حتى لو وجدت شھوة ھا ؤوضو
  . وضوؤه ھو

ي فمن مفردات الحنابلة، ولو كان في قمیص أو  ،"یت أو بعضھغسل الم": السادس
صغیرا كان أو ، نثي أأو كان  اذكرً كافرا ،  مسلما أو، سواء كان وما إلى ذلك  حائل

ا كانا یأمران غاسل المیت بالوضوء، معمر أنھ بنابن عباس واوھذا ما روي عن كبیًرا 
  .، ھذا ھو المذھبحجة عندنا واألصل في األمر الوجوبھو وھذا قول صحابي و

وم مع كالنفأقیم مقامھ،  ال یسلم غالبا من مس عورة المیتبعضھم علل بعلة أن الغاسل 
خذنا أفنحن اآلن  لكنھ فیھ ضعف، بل ھو تعبدي فھو حكما لیس معقول المعنى، الحدث

القیاس عدم النقض وقدمناه على القیاس وھو من  بقول الصحابي، وقدمناه على القیاس
 يقول الصحاببحتجاج الوھذا من آثار قول الصحابي، فھذا من ا مفردات الحنابلة،

، الغاسل ھو من یقلب المیت أو بن عمر رضي هللا عنھم جمیعاابن عباس واعندنا، 
 میتیباشره، ولیس من یصب الماء، من یقلب المیت ولو مرة واحدة، وأما من ییمم ال

  .ن مفیش قیاس ھو حكم تعبديأل ه أیضاؤلعدم وجود ماء فال ینتقض وضو

  :كذلكناقض الوضوء السابع وھو من مفردات الحنابلة 
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، اللحم الذي لم ینضج بالطبخ، علق الحكم باللحم "انیئ أكل لحم اإلبل ولو:" السابع
نعام بل من بھیمة األاإل بل،فال ینتقض الوضوء ببقیة أجزاء اإل، )أكل لحم األبل(الحظ 

في أحادیث صحیحة عن النبي صلى هللا علیھ  وھذا أیضا حكم تعبدي، ،وھي الجمال
البراء بن حدیث : : فیھ حدیثان صحیحان  -هللا رحمھ  –قال اإلمام أحمد  كماوسلم 

ال  ،او مطبوخأ اوسواء كان نیئ -هللا عنھما رضي  –ة جابر بن سمرحدیث عازب، و
كبد كائھا فال نقض ببقیة أجز ،ولكن النقض بلحم اإلبل ھو حكم تعبدي ال قیاس فیھ فرق 

مرق وكوارع ومصران ولسان و وكلیة ورأس وسناموشحم  كرشوقلب وطحال و
ن اللحم غیر و طحال فھو لم یحنث ألأوأكل كبد  ومن یحلف لن آكل لحم اإلبل،.. لحم

  الكبد أو الطحال

 :من نواقض الوضوء ألنھا تبطل اإلیمان، النبي صلى هللا علیھ وسلم قال الردة: الثامن
الوضوء،  یمان وبالتالي تبطل شطره وھوتبطل اإل والردة، "الطھور شطر االیمان"

 )لئن أشركت لیحبطن عملك(: مما یوجب الغسل، وكذلك لقولھ تعالى وأیضا الردة
  .والطھارة عمل، وھذا من مفردات المذھب

فالردة من موجبات الوضوء وما یوجب الغسل یوجب الوضوء، والردة ھي ما یخرج 
و شكا، قال قوال بأن سب هللا أأو فعال  اأو اعتقادبھ اإلنسان عن اإلسالم سواء نطقا 

یھ فا ، أو اعتقد اعتقاد-اإلھانة لھ بقصد  – ورسولھ، أو فعل فعال بأن أھان المصحف
ولد، أو أن للكون مدبر أو ما إلى ذلك، أو شك فیما یجب  أن یعتقد  صاحبة أوكشرك 

  .االیمان بھ فكل ھذا من الردة، وھناك باب في الفقھ للردة

، فالموت یوجب الغسل وال "لغسل أوجب الوضوء غیر الموتوكل ما أوجب ا": قال
  .یجب أن یُوضأ المیت فالمیت یجب أن یُغَسَّل أما الوضوء فمستحب

  .ھذه ھي نواقض الوضوء عندنا

ھنا فلیس من نواقض الوضوء؛ الغیبة والنمیمة، والكذب،  وعلم من ذلك أن مالم یذكر
  .نواقض الوضوء عند الحنابلةوالقھقھة في الصالة، كل مالم یذكر فلیس من 

  . سننھیھ سریعابھذا ذكر فیھ بعض األحكام الالحقة ..." فصل: "ثم قال

من تیقن في الطھارة وشك في الحدث، أو تیقن الحدث وشك في الطھارة، عمل : "قال
 ءقبل طرو (الشك، فبعد الشك لم یعد متیقن، المراد بما تیقن  ءیعني قبل طرو" ،بما تیقن

ارة في الحالة األولي والحدث في الحالة الثانیة، والمقصود ھنا المعنى وھو الطھ) الشك
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ن یین یریدون بالشك أأن األصول اللغوي ولیس المعني االصولي، احنا قلنا قبل كده
، أما الفقھاء )یستوي الطرفان( ن مفیش طرف راجح وطرف مرجوح ایستوي الطرف

اد ھنا خالف الیقین، وسواء كان فالشك عندھم مطلق التردد فیشمل حتى الظن، فالمر
م ال؟ أمن تیقن الطھارة ثم شك ھل أحدثت ھذا التردد في الصالة أو خارج الصالة؛ 

ائط خرج بول مني أو غ) أنا متیقن أنني أحدثت(فاألصل أنني متطھر، ولو تیقن الحدث 
 بلقبني على الیقین، یالحدث أم ال؟ فاألصل أنني محدث  ثم شككت ھل توضأت بعد

  .عمل بما تیقن. الشك ءطرو

 ار، الصالة فرضكبأو أر صغأحدث اإلنسان سواء كان حدثا ویحرم على المحدث؛ إذا أ
 أو سنة، ركعة أو أكثر، ا، فرض عین أو فرض كفایة، سواء كانت فرضأو نفال كانت

ھما نالسجود للشكر أو التالوة أللمحدث یجوز ل ولو سجود تالوة أو سجود شكر، فال
  .صالة

حرم وی. یصح الطواف بالكعبة بال طھارة سواء كان فرض أو نفل، ال" طوافوال": قال
حتى  أكبر أو أصغرحدثا محدث  "مس المصحف ببشرتھ بال حائل"على المحدث 

ن ، المصحف كلھ أو جزء ماو بغیره، فلو بحائل لیس مسً فرق بین الظفر  بالظفر، ال
حرم مسھ على المحدث أجزاء أو حواش أو ھوامش أو جلد المصحف، كل ما یتصل بھ ی

سنوات  7دون  صحابنا یشمل حتى الطفل الصغیرأكالم . لكن لو بحائل ال یحرم ذلك
عض ا لبخالف .ال یجوز مس المصحف، لكن یجوز بعدھا أن یتوضأ حتى لو للتعلیم

غیر یجوز عندنا للص. الشافعیة والمالكیة، عندھم تسھیل فیما یخص التعلیمك المذاھب
، یمسھ من محل الكتابة المحل الخالي من الكتابة، الأن یمس اللوح الذي فیھ القرآن من 

  .اما مصحف الجوال یجوز لھ مسكھ فال یحتاج لحائل فلیس لھ حكم المصحف الورقي

 و أصغر محل اتفاق بین أھل العلمأأكبر  اوتحریم مس المصحف على المحدث حدث
كن ذلك، ل كما ذكره ابن قدامة في المغني، لیس فیھ خالف، لكن الظاھریة خالفت بعد

ناس یتساھل في ھذا وھو ولألسف بعض ال. خالف مسبوق باتفاق، خالف ال عبرة بھ
بن قدامھ في المغني، اواتفاق أھل العلم كما ذكر  على المذاھب األربعة قطعا محرم

من  ، لیس"یمس القرآن إال طاھر ال: " -هللا علیھ وسلم صلى – یدل علیھ قول النبيو
  .التي فیھا قرآن و كتب العلمأذلك مس كتب التفسیر 

الشافعیة عندھم لو كلمات المصحف أكثر ال یمس، لكن لو التفسیر أكثر یمس، لكن 
عندنا یجوز مس كتب التفسیر حتى لو كلمات المصحف أكثر، فلو كان كتاب تفسیر 

أن یحرم علیھ أیضا قراءة القرآن واللبث في  ھو لیس مصحفا، ویزید من علیھ غسلف
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 .اقل من آیة ال یحرم قرآن، یحرم آیة فأكثر،ال یقرأ ال )فالمحدث حدثا أكبر(المسجد 
قرأ أن یوكذلك فال یحرم علیھ  )مثل آیة الدین في سورة البقرة مالم تكن آیة طویلة(

حمن و بسم هللا الرأ رب العالمین، ول مثال الحمد بقصد الذكر وال یرید بھ قرآن یق
ن ، أ"ھ مقرنین كنا ل سبحان الذي سخر لنا ھذا وما: "الرحیم، أو قال عند ركوب الدابة

ما المحدث حدثا أصغر یقرأ أالذكر ولیس بقراءة القرآن یجوز، یكون ما یقولھ بھدف 
جنب او حائض او  یمس المصحف ولكن یمسك المصحف بحائل، ال من المصحف

  .خالف المالكیة نفساء او محدث حدثا أصغر، وھو قول الجمھور

قرآن حرام فیجب علیھا أن تقرأ إذا المرأة تنسي القرآن، ونسیان ال: "وقال بعضھم ھنا
، تستطیع أن تتذكر ألننا لم نمنعھا من وال حاجةمفیش نسیان : نقول" خشیة النسیان

سماع القرآن أو تمسك المصحف بحائل او مصحف الیكتروني وتقرأ بعینیھا، لم نمنعھا 
  .أن تقرأ بقلبھا أن تكتب بدون أن تمس المكتوب

نقول كما " أیام للحیض 7یوم للنفاس و 40أة من الثواب تحرمون المر: "بعضھم یقول
 بفامتثالھا بالنھي وترك قراءة القرآن فیھ ثوا تقول االمة كلھا ال تصلي وال تصوم أیضا

فتركھا القراءة تقرب  باالمتثال ألوامره فھي تثاب على ھذا الترك، أما اللبث في 
 ذا انقطعإوضوء والحائض والنفساء المسجد فال یجوز للحائض والنفساء والجنب بدون 

 ثناء نزول الدم ال یجوز اللبث في المسجد ولو بوضوءأ الدم یجوز اللبث ولكن بوضوء
 ،یتوضأ ویلبث في المسجد ولو أحدث بعد ذلك فال بأس، كما كان یفعل أصحاب الرسول

تحریم لبث الجنب والحائض والنفساء في المسجد بال وضوء ولكن یجوز للجنب اذا 
وضئ والحائض والنفساء الوضوء مع انقطاع الدم، یجوز لھم اللبث في المسجد  ت

 )مش المرور وال العبور(وتحریم اللبث في المسجد على الجنب والحائض والنفساء 
  .ھو محل اجماع ال خالف فیھ بین األئمة وال الصحابة والتابعین

 ال القبیحة التي یقولھالكن بعض المعاصرین شذ في ھذا وقال بالجواز وھذا من األقو
لى كأن یستدلوا بأن النبي ص بعض المعاصرین، ویستدلون بأدلة ال تدل أصال على ھذا

لیست "إني حائض، فقال  :ناولیني الخمرة فقالت هللا علیھ وسلم قال للسیدة عائشة
، ھو لم یقل لھا أمكثي في المسجد ھو یقول لھا ناولیني، تحضر "حیضتك في یدك

ع، ونحن ال نحرم المرور والعبور إذا أمنت عدم تلویث المسجد، ھذا لیس الخمرة وتطل
انت ( .في محل االستدالل أصال، انت جایب دلیل على العبور وتقول یجوز بھ المكوث

  ! لم تفھم كیف تستدل) یھامش فاھم أصال إنت بتتكلم في 
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ة بالمكث الطھارة ملھاش عالق ن بدن الحائض طاھرإوكذلك أیضا ما یقولھ بعضھم 
في المسجد، ایوة طاھر لكن ال عالقة لھ بالمكث في المسجد، طیب ھي طاھرة لماذا ال 

ولم نقل من شرط المكوث في المسجد الطھارة، فالطاھر یمكث لكن ھناك موانع . تصلي
ولھذا النبي علیھ الصالة والسالم . أن تكون محدث حدث أكبر.. أخرى غیر النجاسة

َض ویشھدن الخیر ودعوة ) العیدلى صالة إ( لتخرج: قال العواتق وذوات الخدور والحی
المسلمین وتعتزل الحیض المصلى، شوف أخرجھا من بیتھا وأمرھا أن تعتزل المسجد 

ھذا كان من االحكام المجمع . وایھ دا مصلى العید مش المسجد، لكن لھ حكم المسجد
كثوا مالنفساء وال الجنب أن ی علیھا بین أئمة اإلسالم المعتبرین، فال یجوز للحائض وال

  .لجنب والحائض والنفساء إذا انقطع عنھم الدملفي المسجد، لكن یجوز بوضوء 

  . باب ما یوجب الغسل القادم الشرح ویكون نكتفي بھذا القدر وقد انتھینا من

  أسئلة الزوم

  ما معنى الطھارة المجزئة؟ -1

على  بالمستحبات فقط، لم یأتِ تي فیھ بالواجبات والفرائض أج ــ الوضوء الواجب 
  .ما ذكرناه في الدرس الماضي من صفة الوضوء

  ھل یجوز المسح على جوارب المحجبات األخف من القطن؟ 2

و غیر ساترة، إذا أي ساترة أو غیر قطن، العبرة ھل ھنھا قطن إج ــ العبرة مش 
جوز فة فال یو شفاأما إذا كان بھا خروق أساترة ولیست شفافة فال بأس بھا، كانت 

  المسح علیھا 

  ما مقدار الخرق في الجورب الذي ال یجوز المسح علیھ 3

  جدا، فالخرق یمنع المسح لو كان في محل الفرض اصغیر اج ــ ولو كان خرق

  ھل لو كان الخف ال یثبت لكنھ ال یظھر الكعبین ن ھل یجوز المسح علیھ؟ 4

  البد أن یثبت ال یسقط من القدم ج ــ ال

  بل ذلك أن من سافر سفرا للمصیف فھو سفر معصیةسمعنا ق 5

لط، طالق غاإل نزول البحر؟ج ــ لیھ؟ واحد یا أخي رایح ینزل البحر ایھ التحریم في 
م ذاھب لمكان تأمن أذاھب إلى مكان لتعصى هللا فیھ؟  ھل أنت: نما بحسب الحالةإ



28 
 

ب ھفیھ من المعصیة، في أماكن الوضع فیھا زي بلده مفیھاش شيء زائد، ولم یذ
إطالق تحریم المصیف لیس إطالق علمیا، . علمیا اطالق لیس إطالقاإل لیعصى هللا

اشفة، كأن تكون حتى ھنا في قطر أماكن تنزل البحر وال ترى فیھا امرأة فضال عن 
  .والفقھاء وال نطلق إطالقات غیر منضبطة علماءالخلینا نتكلم كالم 

  ھل سفر المرأة من غیر محرم یحرمھا الرخص؟ 6

  أن تترخص ج ــ نعم سفر المرأة بدون َمحرم ُمحرم فال یجوز لھا

  ھل یحسب الوقت عند الحدث أم عند لبس الخف؟ 7

ـ الوقت یحسب من الحدث الذي بعد اللبس، الوقت لیس من اللبس ولیس من الطھارة   ج 

  ھل یجوز المسح على العمامة المعاصرة  8

متقولش معاصرة دا ن تكون محنكة أو ذات ذؤابة أقدیمة المھم  الوج ــ معاصرة 
  .تكون محنكة أو ذات ذؤابةن أوصف طردي البد 

  ؟ما ھي عمامة المرأة 9

  ج ــ عمامة المرأة یعني تلبس عمامة وال یجوز التشبھ بالرجال

  ھل یجوز تعمد لبس الخمار للمسح علیھ 10

  تحت الحلق انعم ال بأس بھذا إذا لبستھ على طھارة وكان مدار

  ھل یسمح ما یسمى بالتحجیبة للمرأة 11

ج ــ معرفش ایھ المسمى بالتحجیبة ده، المھم ھو الخمار ھو ما یستر الرأس ویكون  
معنى خمار یا جماعة، لھذا مسح النبي صلى هللا علیھ وسلم  تحت الحلق، دا امدار

ألنھا تستر الرأس، لھذا  اأرادوا بالخمار العمامة، سموا العمامة خمار: على الخمار
صورة للخمار، هللا سبحانھ  صورة معینةبعض الناس حتى في الحجاب یتصور 

 س ویسترأ، الخمار یستر الر"ولیضربن بخمرھن على جیوبھن: "وتعالى قال
  صدر المرأة

  ما ضابط التضرر بإزالة الالصق؟ 12

  ج ــ إما زیادة المرض أو تأخر الشفاء أو حدوث مرض جدید، كل ھذا من الضرر
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  في الوضوء؟ امطلوب لو تجاوزت الجبیرة مكان الحاجة ولكن لیس 13

مفیش مشكلة، احنا تكلمنا عن إن تجاوزت مكان الحاجة مما یجب غسلھ في  -ج
  .الوضوء

  ھل نعتبر ما قال في الرعایة في شرط المشي بالجوربین ثالث أیام؟ 14

  .ج ــ ھذا الشرط غیر صحیح عندنا

  ماذا یفعل صاحب الحدث الدائم في مس المصحف؟ 15

یتوضأ لوقت كل صالة بعد دخول الوقت ویفعل ما یشاء في كما یفعل للصالة، -ج
  اثناء وقت الصالة من الفروض والنوافل ومس المصحف ولو خرج الوقت توضأ

  شخص عنده حدث دائم ھل یجب علیھ الصالة مباشرة بعد الوضوء؟ 16

موما إذا ضبط وقت ینقطع فیھ ن شاء هللا نذكره فیما بعد، لكن عإھذا لھ تفصیل -ج
ما إذا لم یضبط وقت فإنھ یصلى ما شاء طوال الوقت من أن یصلى فیھ، وأیجب 

  .فروض ونوافل بعد ان یتوضأ ویتطھر ویتحفظ جیدا

  نَْیا أم نِیئا؟ 17

  أنا قلت نیئا على وزن حمال -ج

  ھل رطوبة فرج المرأة طاھرة في المذھب؟-18

ارة، المني ج ــ نعم طاھرة ولكن تنقض الوضوء وال عالقة لنقض الوضوء بالطھ
، الریح طاھرة وتوجب طاھر ویوجب الغسل، المذي نجس ویوجب الوضوء

  الوضوء باإلجماع

  ھل تنصحني یا شیخ بدراسة أصول الفقھ مع دلیل الطالب؟ 19

ا لم د إذج ــ خلص دلیل الطالب وبعدین ابدأ في األصول حتى یحدث لك تصور جی
  ما إذا كنت درست شيء فادرس أصول الفقھأتكن درست شيء من الفقھ 

  صحف؟ھل یشمل غالف الم 20

  نعم وحواشي المصحف وجلد المصحف -ج
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ھل یصح یا شیخ الجمع بین القولین بأن نقول ثبت نقض الوضوء لمغسل المیت  21
  بنص الحدیث عن الصحابي والعلة انھ ال ینفك عن مس عورتھ؟

نت عند التغسیل تكون أذا، لكن ھذا التعلیل ضعیف، ألنھ ج ــ ھو بعضھم علل بھ
  خرقة على یدیك فاألصل أنك لن تمس عورتھ اعورة المیت والبس اساتر

  من یحق لھ اللبث في المسجد بضوء؟ 22

  الجنب إذا توضأ والحائض والنفساء إذا انقطع عنھما الدم-ج

  استدلوا على مكث الحائض في المسجد بحدیث المرأة التي كانت تقوم بالمسجد 23 

المسجد، لیس ھناك دلیل أنھا بن ھذه المرأة التي كانت تقوم ج ــ استدالل خائب أل
یسھ، وربما عندما تحیض تخرج من المسجد، آحیض أصال ربما كانت امرأة كانت ت

تدل ن تسألمین في االعتكاف خارج المسجد، وأمھات المس لبعضمثلما ضرب خباء 
نت أحة، ھذه طریقة خائبة وبنصوص تحمل عدة احتماالت لترد بھا نصوص صری

  .عارف المعاصرین بیعكوا

  ھل یجب أن یكون الخمار مدار تحت الحلق؟ 24

  .ج ــ نعم

  خلصنا أسئلة الزوم

تقول أخت أنا حنبلیة، ھل یجوز لي أن آخذ بقول الشافعیة أو المالكیة بجواز : س
 الزوج، وكیف حال من ال زوج لھا؟األخذ الزائد من الحاجبین بإذن 

وهللا حاجة جمیلة، تقول أخت أنا حنبلیة،  وعلیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ،
ًا حتى لو لم یأذن الزوج یعني لو نھاھا  الحنابلة ال یحرمون األخذ من الحاجب مطلق

ال مانع عندنا من األخذ دي مسألة أخرى لكن لو لم تستأذنھ أو حتى ال زوج لھا، 
ن الحاجب بس بدون نتف، والكالم عند الحنابلة على الوجھ كلھ یعني ال فرق م

، فما كان بین الحاجب والخد والشارب، كلھ سواء ال تنتف، النمص ھو النتف
ًا فإنھ جائز أخذ بالقص بالمقص أو بالحلق بالموسى أو بالحف، كل ھذا ال  لیس نتف

  .معتمد المذھببأس بھ إنما النتف محّرم عند الحنابلة، ھذا 
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عندنا في المذھب قوٌل ثاني جوازه بإذن الزوج، إنھ لیس تدلیًسا یعني وھذا قالھ ابن 
الجوزي وھو مذھب الجمھور، جواز األخذ بإذن الزوج، حینئٍذ إذا كانت المرأة 
ًا فإن ھذا یعني نقول لھا ال داعي  ً عن النتف بأن كان شعرھا لیس كثیف مستغنیة

ذي بمذھب الحنابلة في ھذا وال تخالفي المذھب، أما إذا كانت للوقوع في الخالف وخ
المرأة في حالة أنھا كثیرة الشعر ویقبّحھا غیر النتف ویشق علیھا األخذ بدون النتف 
ویستقبح زوجھا ھذا منھا ویؤدي ھذا إلى یعني إشكاالت فمثل ھذا یجوز فیھ أن 

ا الكالم ده كررناه مراًرا ھو كونك حنبلیة مش معناه إن الزم وإحنا قلن- تستفتي
ُلِزم اتباع مذھٍب واحد بأنھ ال یجوز الخروج عنھ  وقلناه یعني ما ال یُحصى نحن ال ن

ً نعم ھو األفضل ما  لكن یجوز أن تستفتي من تثقین بھ من شافعي -بنقولش كده أصال
أو مالكي أو حنفي في ھذه الصورة، ویخالف اإلنسان المذھب عند الحاجة الشدیدة 

ًا ال أفتي بمسألة مع  إن قول محتمل ال بأس بھذا ولھذا یعني أنا ال أفتي بھذا طبع
النتف بجواز النتف ولو بإذن الزوج لكنني أقول الخالف سائغ فإذا استفتت المرأة 

  .شافعیًا فأفتاھا أو مالكیًا فأفتاھا فال بأس بھذا

لي عالمة  وحاططواحد بیھزر معایا بیقول لي حكم التمذھب بالمذھب األلباني : س
  !ضحكة یعني

  . فإنت بتھزر وأنا ھأقبلھا إنھا ھزار بس-

بیقول لي عندما نستخدم الماء بعد األحجار ھل الزم سبع غسالت أیًضا حتى بعد : س
  االستجمار؟

ھو االستجمار وحده مجزئ كافي خالص فلو اقتصرت علیھ أجزأك، لكن لو سیجمع 
  .غسالت عشان تكون استنجیت یعنيبینھما فنعم، االستنجاء البد من سبع 

  . ت مین بس ماشيأنوهللا أنا مش عارف -

  ھل یصح كل ما ینسبھ متأخرو المذاھب للمتقدمین منھم؟: س

اطلب العلم وإنت تعرف، األسئلة الكبیرة دي اللي ھي معلومات تائھة ماشیة كده 
ى سؤالھا حت في الھوا تسبح ماتعرفش جایة منین ماینفعش إجابتھا بالطریقة دي وال

بالطریقة دي ،ادرس واطلب العلم وستعرف بنفسك، أصل فالن قال إن أكثر ما في 
را، شوف اقرا ماتقولش تفتح واق ، طب ما!اإلقناع والمنتھى مخالف لمذھب أحمد

بنفسك، ادرس مذھب أحمد، ادرس أصول مذھب أحمد، اعرف  أنت اقرأفالن قال، 
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 10لك كده  ب أحمد ولما تخلص تقعدطبقات مذھب أحمد شوف كیف استقّر مذھ
سنین في الموضوع ابقى قول إنما أل قال أل ھو غلطان أل ھو صح، كلھ كالم في 
الھوا، كلھ كالم في الھوا لكن ھو انت تظن یعني إن المتأخرین دول كذابون، ینسبون 

ً لھم، یعني یا جماعة األمور محتاجة علم، دراسة، فھم،  إلى األئمة ما لیس قوال
  ان نقول صح وال غلط غیر كده یبقى كالم في الھوا مالوش قیمة عش

  .المعاصر(..) أتمنى االستفاضة في الكالم عن ال: س

  ! استفضنا واتكلمنا أعمل ایھ تاني

شیخ بارك هللا فیك، قال ابن عثیمین في مسألة تقسیم الماء إن الراجح ھو  یا: س
  نوعین فقط ھل یجوز لي أن آخذ بما قال؟

  .ف قول الجمھور لكنھ قول معتبر یعنيھذا خال

  وما حكم تطویل شعر الرجل؟: س

نت شایف كده أھو أنا مطّول شعري أھو أكید مش حرام یعني ھو سنة عندنا أزي ما 
  .وذكرناھا من قبل

  ھل العمامة لیھا ربطة معینة؟: س

ّكة، تحت الحنك یعني و أدار منھا تحت الحنك  ي لیُمسح علیھا البد أن تكون محن
  ذات ذؤابة

  .وعلیكم السالم

ً؟: س ًا أو ثقیال   ھل ھناك فرق بین كون الجورب خفیف

ًا یكشف القدم فال یجوز المسح علیھ    قلناھا قبل كده في الشرح، إذا كان خفیف

  ما حكم المسبوق في الصالة، ھل یتم أو یقضي عند المذاھب األربعة؟: س

الة، وعلیكم السالم ورحمة هللا ھي دي ایھ اللي دخلنا إحنا في المسبوق في الص
وبركاتھ، عندنا في المذھب ما فاتك فإنھ أول صالتك وما أدركت فإنھ على حسب 

و دخلت مع اإلمام في الثالثة فإنھا لالترتیب على حسب الوضع الذي علیھ اإلمام، ف
  . الثالثة في حقك وما تقضیھ ھو أول صالتك
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  سب إلى المنھج السلفي؟ھل الخلل في المنھج السلفي أم فیمن ینت: س

یا جماعة األسئلة الوجودیة دي كبیرة أوي على الدرس اللي احنا فیھ، أنت تعني 
السلفیة المعاصرة، السلفیة المعاصرة عندھم أخطاء كثیرة ال تصح نسبتھا إلى 
السلف في أقوال وفي مناھج نظر وفي معامالت مع الناس یعني مسألة كبیرة جدا 

عنھا كتیر یعني ولھذا بعض الناس یقول لك ما بعد السلفیة  بصراحة وإحنا بنتكلم
عشان الكتاب بتاع الشیخ أحمد والشیخ عمرو، ما بعد السلفیة ھما بیّنا ماذا یریدان 
بھذا، وأنا بقولك عن نفسي أنا ما قبل السلفیة وقلت الكالم دا قبل كده، أنا أزعم أنني 

ي، نرید أن نرجع إلى ما كان علیھ اآلن أدعو إلى ما قبل السلفیة المعاصرة یعن
المسلمون قبل ھذه التیارات واألحزاب، في زمان األئمة والعلماء ویمثل ذلك 
 .باإلجماع المذاھب األربعة، المذاھب األربعة ھي مذاھب أھل السنة باإلجماع

ً على إن المذاھب األربعة ھي الممثل الحقیقي لفقھ السلف الكالم  مفیش خالف أصال
  .، أما في االعتقاد فمبحٌث آخرفي الفقھ

یقول امرأة حامل في األسبوع السابع، في بطنھا أربع أجنة، یقول األطباء : س
ة، م ویُحدث مشاكل عند الوالدبضرورة تنزیل اثنین منھم ألن بقاء الجمیع سیضر باأل

  ما حكم تنزیل بعض األجنة؟

یوم یعني في األربعین یعني، ھو بعد  49في األسبوع السابع یعني ما شاء هللا 
األربعین ال یجوز على المذھب ال یجوز إنزال الجنین لكن بعض العلماء جّوز ذلك 

  .قبل المائة وعشرین یوًما فاستفت غیري في ھذا

  العمامة كالخف، الغترة كذلك؟: س

  .أل الغترة لیست كذلك، نصصت علیھا في الشرح ال یجوز المسح على الغترة

  مریض ال یستطیع استقبال القبلة وصلى غیر متجھ إلى القبلة؟: س

الصالة عند الكالم على استقبال نعم إذا كان ال یستطیع ھذا ذكروه في باب شروط 
القبلة قالوا یسقط عن العاجز اللي لیس عنده من یوجھھ إلى القبلة وھو عاجز عن 

  .االستقبال، فتصح صالتھ

  حاشیة ابن عوض على دلیل الطالب واحد حاططھا بي دي إف، : س

  ماشي 
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  لو لمس أجنبیة عجوز: س

ذكرنا ھذا إن حتى العجوز ینقض الوضوء إذا لمسھا لشھوة، ینقض لمسھا 
  .الوضوء لشھوة

سة في المسجد ماذا تفعل أیام الحیض؟: س   لو ُمدَّرِ

تدخل المسجد لتمكث فیھ وھي حائض ال تدخل المسجد، ال تدخل ال یجوز لھا أن 
تعتذر تجلس یحطوا لھا كرسي على باب المسجد یعني تتصرف ال یجوز أن تدخل 
المسجد، یعملوا غرفة خارج باب المسجد للنساء ألن دا عذر معتاد یعني مش ھي 

الوحیدة اللي عندھا العذر ده المھم یتصرفوا، لكن إن احنا نقول یجوز، أل أل ال 
ز شوفوا بدیل شرعي خلوا الدرس في غیر وقت الحیض یكون في یجوز ال یجو

ًا ھكذا یتاح فیھ الجلوس خارج  ف ّ مكان آخر، اجعلوا غرفة اجعلوا مكانًا ولو مسق
المسجد للمرأة وھي حائض إنما إن احنا العذر المعتاد اللي كل شھر بیحصل 

  .للنساء وكل شھر ننتھك حرمة المسجد ال یجوز ھذا

أخي الورع بیجي للناس في مسائل وتیجي مسائل تانیة متالقیش وأنا معرفش یا 
ف ولھم النمص فیھ خالیعني الناس یقیمون علیك الدنیا وال یقعدونھا لما تق !ورع

فیھ خالف معتبر وحتى الحنابلة اللي حرموا النتف ما حرموش األخذ  معتبر وفعال
م یقل بھ أحدُ من فالقول المشھور عند المعاصرین السلفیین في النمص قول ل

، ال المذاھب األربعة وال حتى غیر المذاھب األربعة ومع ذلك الورع السلف أصال
نتوا عندكم مسائل ایقوموا علیك الدنیا طب یا جماعة بیجیلھم ھنا بقى وتحس 

  :خطیرة فیھا تحریم وال بتتكلموا فیھا والمذاھب األربعة بل فیھا إجماعات

 عة جدًأ دلوقتي عدم القضاء ودا مخالف لإلجماع قضاء الصلوات، الفتوى الشائ
  حكاه النووي وحكاه غیر النووي، 

  مسائل الطالق البدعي وغیره فیھا إجماعات محكیة وحتى لو مافیھاش إجماعات
  ھي مخالفة للمذاھب األربعة،

  مسائل اللي احنا بنتكلم فیھا النھاردة مسائل في الطھارة مس المصحف بدون
  وضوء

 د للحائض ودخول المسج  
 وكمان! بتتكلموش وبتنكروا والكالم دا كلھ المذاھب األربعة وفیھا إجماعات وما

ایھ دا بینكروا علیك أما تقول بالقول ده یعني أما تقول حرام على الجنب والحائض 
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والنفساء ینكرون علیك، ینكرون علیك أنك وافقت اإلجماع دا حتى لو فیھا خالف 
دي یعني اشمعنى بتقعد تقول الورع والبتاع الراجل طب فین الورع في المسائل 

اللي طلع ده اللي عمل فیدیو أرض وفیھا مفخخات ومتفجرات یعني خالف 
العلماء، خلى خالف العلماء متفجرات طب اشمعنى المتفجرات بتبقى في النمص 

بس مابتبقاش متفجرات في المسائل اللي احنا بنتكلم فیھا دي، فأنتو تیار عجیب 
وهللا سبحان هللا العظیم، أركان اإلسالم مفیش فیھا عندكم مشاكل لكن المظھر،  جدًا

اللحیة والنمص والحاجات دي ھي اللي متفجرات عندكم والخالف فیھ والورع، 
  والورع مابیجیلكوش غیر في المسائل دي فسبحان هللا العظیم 

ھل یجوز للمرأة وھي حامل أال تصوم رمضان وھل یجب علیھا أن تقضي ما : س
  علیھا من صوم رمضان؟

المرأة الحامل یجب علیھا الصیام إال إذا تضررت أو تضرر جنینھا، إنما لو مفیش 
ضرر ال یجوز لھا أن تفطر وإذا أفطرت للضرر فإنھا تقضي، یجب علیھا أن 

  .وتفصیل ذلك یأتینا إن شاء هللا في الصیامتقضي 

األدلة اللي ذكرتھا عن نقض الوضوء بغیر الشھوة في حال اللمس كلھا كانت : س
  لزوجات النبي علیھ الصالة والسالم ماذا عن األجنبیة؟

لعلماء ھو مفیش فرق یا سیدي بین األجنبیة والزوجة، كلھن نساء یعني ا ما
، العبرة أنھا امرأة والزوجة محٌل للشھوة إنت مابینظروش النظرة دي أصال

  ! متجوزھا لیھ

ھل یجوز وضع خرقة أو ربط بمندیل على العضو لمن عنده سلس بول لعدم : س
  نزول البول بعد الوضوء؟

ھم قالوا یحتشي بقطن ویتحفظ علشان یمنع خروج الخارج ما أمكن ثم یتوضأ لكل 
  . صالة بعد دخول وقتھا

  صفة اشتمال الصماء؟ ما: س

  . ییجینا إن شاء هللا في الصالة

  بیقول ما معتمد المذھب في المسح على الجوارب الرقیقة؟: س

  .وارجع إلى الشریط أو التسجیل یعني. ال یجوز
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ھل قضاء الفوائت فعندكم ابن تیمیة خالف في وجوب  -آخر سؤال بقى-بیقول لي : س
  ھذا ینقض اإلجماع؟

ال ینقض اإلجماع القدیم، شیخ اإلسالم على العین والرأس إمام عظیم ولھ وجھة 
نظره ومن حقھ أن یخالف المذاھب األربعة، أنا بقول أھو، شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

  من حقھ أن یخالف المذاھب األربعة ألنھ رجل مجتھد، 

 أولى من تقلید المذاھب األربعة دي واحد،  إنما كالمنا في تقلیده لیس  
  اثنین لیس كل ما خالف فیھ المذاھب األربعة یكون ھو المصیب فیھ، بل غالًبا

الحق ال یخرج عن "على كالمھ ھو نفسھ ال یكون مصیبًا، ألن ھو بیقول لك 
ھي مسائل قلیلة التي خالف  مع إن أصال" المذاھب األربعة في عامة الشریعة

  فیھا،
 ًا كونھ یخالف فنقول خالف اإلجماع وال مخالفش اإلجماع یُنظر في كل مسألة ث الث

بحسبھا في ھذه المسألة بتاع قضاء الصلوات الظاھر لي بعد البحث والنظر أنھ 
ًا شایف إنھ ما خالفش اإلجماع كیف یرى إنھ خالف  خالف اإلجماع، ھو طبع

عندي یعني فیما نظرت  اإلجماع ویخالف، فالمسألة محتِملة عند الشیخ لكن
ًأ الشیخ عارف إن  ورأیت أنا ھي مخالفة لإلجماع وھذا اإلجماع صحیح، طبع

 .في إجماع لكنھ یعني ینازع في صحتھ في ھذه المسألة 
  

أكتفي بھذا القدر ویعني كده النھاردة ساعتین یمكن ساعتین وشویة كمان خمس دقائق 
ًا وعمال صالًحا وجزاكم هللا خیًرا على حسن  نسأل هللا تعالى لنا ولكم علًما نافع

استماعكم وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین والسالم 
  .علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  نھایة الدرس الثامن
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